


„Jméno, které zavazuje“

Společnost PETROF je tradičním a v součas-

né době největším výrobcem klavírů a pia-

nin v Evropě. Firmu založil můj prapradědeček 

Antonín Petrof již v roce 1864.  Pokračovat 

v rodinné tradici stavby křídel a pianin značky 

PETROF je obrovská čest, ale také velký závazek. 

Proto stále dbáme na to, co našim nástrojům 

přineslo celosvětový věhlas: vynikající řemeslné 

zpracování a romantický, kulatý tón. To je možné 

pouze při použití těch nejkvalitnějších evropských 

materiálů a dodržení vysokého podílu ruční 

práce. Naši zkušení pracovníci svou odborností 

přispívají k tomu, že společnost PETROF stále 

platí za předního inovátora v odvětví výroby pian. 

Věřím v pokračování tradice našich akustických 

nástrojů, do kterých může každý přenést kus 

svého já. Jejich tóny tak budou dál rozechvívat 

srdce milovníků hudby po celém světě. 

Dovolte mi, abych Vás provedla katalogem pian 

značky PETROF. 

Zuzana Ceralová Petrofová  

Prezidentka skupiny PETROF



*��Přehled�dostupných�povrchových�úprav�najdete�na�straně�19.�

KLAVÍRY PETROF 
„Každý kus reprezentuje“ 

Naše klavíry prochází dlouhým procesem 

výroby a na jejich vzniku pracují ti největší 

odborníci. Jsme si vědomi toho, že každý kus, 

který opustí brány naší továrny, reprezentuje 

všechny, kteří se podíleli na jeho stavbě, a tím 

vlastně i dobré jméno rodiny Petrofů. Našim 

nástrojům věnujeme tu nejlepší péči nejen při 

jejich stavbě. Klavíry PETROF jsou ceněny pro 

svůj romantický, kulatý a neobyčejně bohatý 

tón, který je výsledkem práce týmu zkušených 

klavírníků, intonérů a ladičů.
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284
M I S T R A L

P 284 Mistral

váha 576  kg | délka 2840  mm | šířka 1580  mm | výška 1025  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801

„Dokonalost  
bez kompromisů“

Tento klavír je mistrovské dílo 

a vlajková loď značky. Je pro mne 

vždy pocta ho slyšet v těch největších 

koncertních sálech. Mistral je ceněn 

především pro svůj mohutný bas 

a znělý diskant. Umělcům je často 

věrným partnerem při interpretaci 

těch nejnáročnějších skladeb hudební 

historie. Jedná se o největší křídlo 

značky PETROF.



www.petrof.cz

237
M O N S O O N

P 237 Monsoon
„Splněný sen  
profesionálů“

Jeho vytříbený, vyrovnaný zvuk je 

s oblibou využíván pro koncerty, 

nebo například pro profesionální 

nahrávání hudby. Bezchybná mechanika 

s vynikající dynamikou a repeticí 

umělci poskytuje prostor pro vyjádření 

svých pocitů bez hranic a limitů. Jde 

o nástroj, na jehož stavbě se podílejí 

jen ti nejlepší a nejzkušenější mistři 

našeho řemesla. Pianisté ho cení pro 

jeho optimální poměr mezi velikostí 

a výkonem.

váha 521  kg | délka 2370  mm | šířka 1565  mm | výška 1025  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801



P 210 Pasat
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210
P A S A T

„Hrdost  
v každém tónu“

Bestseller mezi klavíry PETROF, 

nástroj, který se neztratí v žádné 

situaci. Patří do řady mistrovských 

nástrojů. Jeho rozměry umožní vynik-

nout i v menších prostorech, kde 

dokáže vytvořit atmosféru nejslavněj-

ších sálů světa. Řada jeho úspěchů 

mě naplňuje až rodičovskou hrdostí.

váha 433  kg | délka 2100  mm | šířka 1550  mm | výška 1025  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801 



www.petrof.cz

P 194 Storm

194
S T O R M

„Probouzí  
bouři emocí“

Storm je věrný svému jménu 

a dokáže rozpoutat bouři emocí 

v nitru pianisty i posluchačů. Jeho 

všestrannost staví mosty napříč 

hudebními žánry. Často díky ní pro-

žijete něco zcela výjimečného, něco, 

co nelze popsat slovy. Jedinečnost 

okamžiku rozpoznáte hned, jak usly-

šíte tóny linoucí se z tohoto nástroje. 

Storm je nejdelší klavír naší standardní 

řady.

váha 365  kg | délka 1940  mm | šířka 1525  mm | výška 1025  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801
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P 173 Breeze

173
B R E E Z E

„Romantická duše“

Breeze dokáže něžně a romanticky 

pohladit. Pokud mu to dovolíte, 

dostane se do nejtajnějších zákoutí 

Vaší duše. Jeho dotyk je nenucený, ale 

o to více inspirativní a osobní. S jeho 

vlídnou pomocí se odvážíte proniknout 

všude tam, kam jste se do této chvíle 

báli snad jen nahlédnout. Jeho doko-

nalé proporce budou navíc ozdobou 

každého stylového interiéru.

váha 320  kg | délka 1730  mm | šířka 1525  mm | výška 1025  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801



www.petrof.cz

P 159 Bora

159
B O R A

„Malý velký klavír“

Jeho rozměry jsou tou jedinou  

charakteristikou, která ho řadí mezi 

menší nástroje. Když rozezníte struny 

v jeho nitru, objevíte nádherný, bohatý 

a až překvapivě mocný zvuk. Při jeho 

stavbě byly totiž použity ty nejlepší 

materiály, technologie a konstrukční 

prvky koncertních nástrojů. Potenciál 

tohoto nástroje tak značně převyšuje 

jeho skutečnou velikost.

váha 309  kg | délka 1590  mm | šířka 1525  mm | výška 1025  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801
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P 173 
Breeze Rococo

P 173 
Breeze Chippendale

P 173  
Breeze Demichippendale

Style Collection

„Každý kus originálem“

Klavíry naší Style Collection jsou inspirovány uměleckým slohem rokoka a obdobím klasicismu. Jejich krása spočívá především v originalitě každého postaveného kusu a v preciznosti zpracování, 

která je ztělesněním prvotřídní zručnosti našich řemeslníků. Právě díky tomu se stala tato řada nedílnou součástí naší produkce. Zabýváme se také stavbou naprosto unikátních klavírů, které jsou 

vyráběny pro zvláštní příležitosti nebo na přání zákazníka. Tyto modely najdete v katalogu PETROF Special Collection nebo na našich webových stránkách.



*�Přehled�dostupných�povrchových�úprav�najdete�na�straně�19.

PIANINA PETROF 
„Vývoj nikdy nekončí“

Kvalitou pianin, která v PETROFu vyrábíme, chceme ukázat, že i pianino dokáže uspokojit 

náročného pianistu. PETROF vždy patřil mezi inovátory. Od roku 1954 máme vývojové 

oddělení, kde naši technologové pracují na zdokonalování každého detailu pianin. Široké 

portfolio výšek, modelů a povrchových úprav navíc dokáže vyhovět velmi rozmanité skupině 

zákazníků. Ti oceňují zejména snadnou ovladatelnost a přizpůsobivost našich nástrojů, ze 

kterých se line až překvapivě silný, romantický tón. Těší mě, že jejich obliba neustále roste.



strana 12–13

P 135 K1       

váha 256  kg | šířka 1448  mm | hloubka 606  mm | výška 1350  mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801

„Výjimečné dědictví 
našich předků“

Nejvyšší pianino značky PETROF. 

Má ten největší zvukový potenciál, 

díky čemuž je vhodné pro náročné 

pianisty i posluchače. Jde o mistrovsky 

stavěný nástroj, který vychází ze zkuše-

ností a umu našich předků. Nevšední 

design pultku na noty jen dokresluje 

jeho výjimečnost. Ta ale spočívá přede-

vším v silném, otevřeném, barevném 

tónu.



www.petrof.cz

P 131 M1    
„Striktní design, 
otevřené srdce“

Díky mohutnosti a barvě zvuku 

je tento model řazen mezi 

koncertní nástroje. Pianistovo umění 

nesvazuje žádnými limity a vytváří tak 

velký prostor pro jeho seberealizaci. 

váha 253  kg | šířka 1455  mm | hloubka 600  mm | výška 1310  mm

zobrazená povrchová úprava: bílá, vysoký lesk 0001
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P 125    G1      

váha 236  kg | šířka 1463  mm | hloubka 590 mm | výška 1250  mm

zobrazená povrchová úprava: mahagon, vysoký lesk 3281

„Osvědčeně  
inspirativní“

Modely této výškové řady jsou 

nejoblíbenějšími pianiny našich 

zákazníků a to pro optimální poměr 

mezi výškou nástroje a jeho výkonem. 

Poskytují dynamickou rozmanitost  

a vynikající zvuk. Troufnu si říci, že 

každý pianista si v této výškové řadě 

nalezne design, který ho osloví.



www.petrof.cz

P 125 M1    

P 125 K1   P 125 F1   

P 122 N2   

váha 236  kg | šířka 1463  mm | hloubka 590 mm | výška 1250  mm

zobrazená povrchová úprava: třešeň, satén 6217

váha 236  kg | šířka 1456  mm | hloubka 587  mm | výška 1250  mm

zobrazená povrchová úprava: ořech, vysoký lesk 2251 

váha 242  kg | šířka 1462  mm | hloubka 588  mm | výška 1250 mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801

váha 233  kg | šířka 1456  mm | hloubka 562  mm | výška 1220 mm

zobrazená povrchová úprava: bílá, vysoký lesk 0001
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P 118 P1       

váha 212  kg | šířka 1445  mm | hloubka 550  mm | výška 1180  mm

zobrazená povrchová úprava: třešeň, satén 6217

„Probudí  
Váš talent“

Nejnižší modely našich pianin 

vyrábíme s ohledem na zacho-

vání všech vlastností, pro které jsou 

pianina PETROF oblíbená. Vyznačují 

se čistým, elegantním designem, 

který využívá jednoduchých tvarů. 

Jejich velikost nepopírá akustickou 

sílu nástrojů a umožní rozvíjet talent 

každého, kdo za něj usedne. Stanou 

se Vaším partnerem a usnadní Vám 

obtížnou cestu hudebním vzděláváním.



www.petrof.cz

P 118 M1    P 118 S1    

váha 212  kg | šířka 1445  mm | hloubka 541  mm | výška 1180 mm

zobrazená povrchová úprava: ořech, vysoký lesk 2251 

váha 212  kg | šířka 1443  mm | hloubka 545  mm | výška 1180 mm

zobrazená povrchová úprava: černá, vysoký lesk 0801
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P 118 R1
Rococo

P 118 C1
Chippendale

P 118 D1
Demichippendale

Style Collection

„Každý kus originálem“

Modely pianin patřících do Style Collection vychází z úspěšných klavírů stejné řady. Díky vysokému podílu ruční práce je každý kus originálem, ve kterém je ztělesněna část osobnosti mistra řezbáře. 

V posledních letech vznikla také pianina zcela unikátní, která najdete v katalogu PETROF Special Collection a také na našich webových stránkách. Tím ale naše možnosti nekončí. Naši mistři jsou 

připraveni na zakázku vyhovět individuálním přáním všech zákazníků a postavit nástroj přesně podle jejich představ. 



www.petrof.cz

Standardní povrchové úpravy

Povrchové úpravy na objednávku

0801
černá, vysoký lesk

2251
ořech, vysoký lesk

2357
ořech, satén

3281
mahagon, vysoký lesk

3287
mahagon, satén

8107
olše, satén

6217
třešeň, satén

0051
slonová kost, vysoký lesk

na přání zákazníka0002
bílá, mat

0001
bílá, vysoký lesk

1207
dub, satén

4107
buk, satén



 

Regulace klavírové mechaniky je v továrně PETROF prováděna těmi 
nejzkušenějšími pracovníky, kteří mají dlouholetou praxi. Mechanika je  
tak perfektně vyrovnaná v celém rozsahu klávesnice. Díky tomu dochází 
k přesné interakci mezi pianistou a nástrojem.

Potahování patří mezi velmi náročné operace. Navlékání strun na rám 
pianina je z části prováděno pomocí stroje, který zajišťuje správné 
zaražení ladících kolíků a předepsaný počet závitů struny. 

Po vyzrání se litinový rám v naší továrně ještě brousí, vrtá a lakuje, čímž získá 
výslednou podobu. Pro zaručení maximální přesnosti je vrtání více než 500 
funkčních otvorů litinového rámu prováděno strojem řízeným počítačem.

Opracování kobylky, tzv. štechování, provádí naši zruční pracovníci pomocí 
dláta s maximální přesností. Štechy s kobylkovými hřebíky určují spolu 
s upevněním na litinovém rámu důležitý parametr, tzv. menzuru. Z toho 
důvodu je přesnosti opracování kobylek věnována velká pozornost.

Intonace je prováděna tak, aby každé kladívko získalo požadované 
mechanické vlastnosti. Výsledkem je otevřený, barevný tón romantického 
charakteru, typický pro nástroje PETROF.

Lepení skříně pianina neboli oklížení na tzv. akustický element, který je 
tvořen kostrou pianina s litinovým rámem a strunami. Kvalita oklížení 
významně ovlivňuje finální vzhled celého nástroje.

Kostra pianina je jeho velmi důležitou součástí. Spolu s litinovým rámem 
pomáhá odolávat tahu strun, který u pianina dosahuje až 18  t. Na stavbu kostry 
pianina používáme ty nejkvalitnější materiály pocházející zejména z České 
republiky. 

Spojení litinového rámu a dřevěné kostry klavíru vzniká jejich sešroubováním. 
Litinový rám musí být s kostrou svázán velmi pevně, neboť tah strun, který musí 
tato konstrukce nést, může u klavíru činit přes 20  t.

Vnější ovinutí klavíru je připevněno přímo k jeho kostře. Utváří 
výsledný typický tvar klavíru a podílí se na vysoké tuhosti celé 
konstrukce.
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The Consortium EEX and CAFIM
declare that the company

name PETROF, spol. s r.o.
address Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové
VAT no. 62028634 

has satisfied the conditions of European Excellence 
according to EEX 1001 : 2006 and its product 
can be labeled with the EU country of origin.
 

EUROPEAN  EXCELLENCE
                                       
   
           
                      
       

Certificate No.: 10.2006.001-M 
Certificate validity: 06.10.2006

www.european-excellence.com
www.european-excellence.eu

www.cafim.org 

 Zuzana Ceralová Petrofová Winfried Baumbach
 Consortium EEX  CAFIM

CERTIFICATE

In Hradec Králové 4th October 2006
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Certifikace ISO
Společnost PETROF, spol. s r. o. má zaveden 

a certifikován integrovaný systém řízení kva-

lity a environmentu. Dokladem o plnění poža-

davků příslušných norem ISO 9001:2016 a ISO 

14001:2016 jsou platné certifikáty vydané certifi-

kačním orgánem TUV CZ.

ISO 9001:2016 specifikuje požadavky systému 

řízení kvality, které vedou k udržení stabilní úrovně 

výrobního procesu a tím k zajištění vysoké kvality 

poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům.

ISO 14001:2016 specifikuje požadavky na systém 

řízení péče o životní prostředí. Environmentální 

management snižuje dopady činností organizace 

na životní prostředí, což má za následek jeho  

zlepšení.

Certifikace EUROPEAN 
EXCELLENCE
Při stavbě našich pian si zakládáme na používání 

těch nejlepších materiálů. V roce 2007 získala 

firma PETROF certifikát EEX, který je od té doby 

jako pečeť součástí všech našich nástrojů. Dokládá 

evropský původ a nejvyšší kvalitu použitých materiálů. 
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Antonín Petrof Továrna PETROF v Hradci Králové III. generace Dimitrij, Eduard, EugenII. generace Jan, Antonín, Vladimír

1839 
Narození  

zakladatele  
firmy Antonína 

Petrofa

1874
Nová továrna; 

výroba harmonií

1895
Vývoz nástrojů  

do ciziny;  
servis a sklad 

ve Vídni

1915
Po smrti Antonína 
Petrofa a jeho ženy 
Marie společnost 
řídí nejmladší syn 

Vladimír 

1934
Zlatá medaile Grand 

Prix v Bruselu

1864
Postaven první  
klavír PETROF;  
založení firmy 

1883
Zahájení výroby 

pianin

1899
Antonín Petrof 

dvorním továrníkem  
pian pro  

rakousko-uherský 
dvůr 

1928
III. generace Petrofů 

ve vedení firmy; 
PETROF společně 

s firmou STEINWAY 
otevírá pobočku  

v Londýně

1954
Založeno vývojové 

oddělení

1948
Znárodnění  

továrny

1958
Zlatá medaile  
EXPO Brusel  

(PETROF Mondial)
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V. generace 
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová

Kulturní centrum  
PETROF GalleryNová generace klavírů

Certifikát European 
ExcellenceMedaile značky PETROF IV. generace Ing. Jan Petrof

1991
IV. generace Petrofů 

ve vedení firmy,  
Jan Petrof

2003
Patentována  
Magneticky  

akcelerovaná  
mechanika (MAA) 

2008
Nová generace 

klavírů

2014
Představena nová 
prémiová značka 

ANT.PETROF;  
150. výročí firmy

2016
Projekt PETROF  

Art Family  
(PAF)

2007
Certifikát European 
Excellence (EEX) 

2001
V. generace Petrofů 

ve vedení firmy;  
továrna zpět  

v rukou rodiny 
Petrofů

2004
Zuzana Ceralová 

Petrofová se stává 
prezidentkou firmy 

PETROF;
140. výročí firmy

2013
Otevření  

Muzea PETROF

2015
Zuzana Ceralová 

Petrofová  
oceněna titulem  

MANAŽERKA ROKU 

2017
Otevření  

kulturního centra 
PETROF Gallery

2019
Oslava 155. výročí 

založení firmy
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