




Nejkvalitnější interiérové dveře 
na českém trhu, to jsou dveře 
HANÁK, které dokonale doplňují 
naše portfolio interiérového nábytku. 
Vždy se soustředíme na hodnoty, 
které jsou skutečně důležité, a proto 
klademe důraz na neustálý rozvoj 
jednotlivých divizí a investujeme  
do nejmodernějších technologií.  
Rozšířením výrobního závodu o  
3 900 m2 a spuštěním specializované  
linky pro výrobu interiérových dveří 
zvyšujeme mnohonásobně již tak 
vysokou kvalitu a efektivitu výroby 
a navazující logistické procesy. 
Vyrábíme interiérové dveře řady 
LITE, PREMIUM a PREMIUM+ pro  
koncové klienty, ale také developerské 
projekty v České republice a zahraničí, 
v rámci, kterých dodáváme tisíce 
interiérových dveří. Vyrábíme také 
certifikované dveře protipožární, 
hotelové a akustické.

HANÁK doors, the highest-quality 
interior doors on the Czech market, 
perfectly complement our portfolio 
of interior furniture. We always focus 
on the values that really matter, which  
is why we place emphasis on the  
continuous development of our indi-
vidual divisions and invest in the latest 
technologies. With the expansion  
of our production plant by 3,900 m2  
and  the launch of a dedicated line  
for the production of interior doors,  
we are increasing the already high  
quality and efficiency of our production 
and the related logistics processes  
many times over. We produce interior 
doors of the LITE, PREMIUM and  
PREMIUM+ series for end customers  
as well as for development projects  
in the Czech Republic and abroad, 
where we supply thousands of interior 
doors.  We also produce certified fire 
doors and hotel doors.

VEŠKERÁ PROVEDENÍ 
INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ 

CTÍ NAŠI FILOZOFII 
HANÁK | INTERIOR 

CONCEPT.

ALL INTERIOR 
DOOR DESIGNS 
HONOUR OUR 

HANÁK | INTERIOR 
CONCEPT.

„JSME PŘESVĚDČENI, 

ŽE KVALITA JE BUDOUCNOSTÍ 

NAŠÍ  F IRMY.”

Ing. Stanislav Hanák
zakladatel

“WE BELIEVE THAT QUALITY IS THE FUTURE OF OUR COMPANY.”
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Hlavní myšlenka společnosti HANÁK

INTERIOR  
CONCEPT

HANÁK INTERIOR CONCEPT představuje výrobu veškerého  
interiérového nábytku a interiérových dveří od jediného výrobce. 
Vše je vyráběno v nejvyšší kvalitě, jednotném designu, materiálovém 
a barevném provedení. Používané technologie jsou na úrovni  
světových výrobních závodů a spojením s řemeslnými zkušenostmi 
je dosaženo těch nejlepších výsledků. Sen o dokonalém bydlení tak 
již nemusí zůstat pouhým snem.

HANÁK INTERIOR CONCEPT represents the production of all  
interior furniture and interior doors from a single manufacturer.  
All with the highest quality, harmonious designs, materials and colour 
schemes. The technologies we use for the production of furniture 
are comparable to leading global producers, and when combined 
with expert craftsmanship we achieve the best results. The dream 
of a perfect home no longer has to remain so.

The main idea of the HANÁK Company

DOKONALE SLADĚNÝ INTERIÉR
PRO VÁŠ VYSNĚNÝ DOMOV

A perfectly coordinated interior for your dream home
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DĚTSKÉ POKOJE / Children‘s rooms  KOUPELNY / Bathrooms  

INTERIÉROVÉ DVEŘE / Interior doors  KUCHYNĚ / Kitchens  

LOŽNICE / Bedrooms

ŠATNY A ŠATNÍ SKŘÍNĚ 
Closets and wardrobes  

JÍDELNY / Dining rooms  OBÝVACÍ POKOJE / Living rooms  



V čem jsou 
naše interiérové 
dveře jedinečné?
What makes our interior doors unique?

Lakované  
i nepohledové části 
konstrukce
Paint finish also the unseen 
parts of the structure

ABS, tl. 2 mm, 
lepená technologií 
PUR (hrana křídla)
ABS, thickness 
2 mm, glued using 
PUR technology 
(door leaf edge)

Masivní, dřevěný 
smrkový rám
Solid wood 
spruce frame

Plášť dveří, tl. 6 mm
Door casing, 
thickness 6 mm

Speciální výplň SWAP
Special SWAP filler

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA 
Unique door leaf structure

4x vyšší odolnost dveřního křídla vůči tvarovým 
deformacím. Kombinací masivního rámu z kvalitních 
českých dřevin, speciální výplně SWAP a finálního  
opláštění dveřního křídla v tloušťce 6 mm, dosahujeme 
tvarové stálosti a stability všech našich interiérových dveří. 

4-times higher resistance of the door leaf to shape 
deformations. By combining a solid frame made of quality 
Czech timber, special SWAP filling and final door leaf 
cladding of 6 mm thickness, we ensure the shape retention 
and stability of all our interior doors.
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VOLITELNÉ 
ROZMĚRY A BARVY
Řada interiérových dveří LITE nabízí vybranou kolekci 
barev, materiálů a rozměrů. Řada interiérových dveří 
PREMIUM kolekci rozšiřuje o další barevné provedení  
a přírodní dýhy, včetně atypických rozměrů a dveří  
do obkladu. Sladění materiálů a barev s ostatním 
interiérovým nábytkem naší značky je samozřejmostí.  

OPTIONAL DIMENSIONS AND COLOURS  
The LITE range of interior doors offers a selected 
collection of colours, materials and dimensions.  
The PREMIUM range of interior doors extends  
the collection with additional colours and natural 
veneers, including atypical dimensions and the doors 
in wall lining. Matching materials and colours with other 
interior furniture of our brand is a matter of course.

SKRYTÝ ZÁVĚS 
Pouze špičkové dveřní kování umožňuje přesné seřízení 
dveřního křídla a zárubně na milimetry. Závěsy, které používáme, 
nabízí regulaci ve třech směrech a také otevření dveří 
v úhlu 180°. Jejich skryté provedení navíc nijak nenarušuje 
dokonalý a elegantní vzhled našich interiérových dveří. 

HIDDEN HINGE  
Only top-quality door hardware allows precise adjustment 
of the door leaf and frame to the millimetre. The hinges we 
use offer three-way adjustment and also door opening 
to an angle of 180°. Moreover, their hidden design does 
not interfere with the perfect and elegant appearance  
of our interior doors.

MAGNETICKÝ  
ZÁMEK
Moderní magnetický zámek spolu se stavitelným protiplechem 
nabízí komfortní zavírání interiérových dveří. Střelka zámku 
zajíždí do kapsy protiplechu v zárubni velmi tiše, a to i bez  
nutnosti použití kliky. Při otevření dveří je uschována v líci zámku 
a teprve po jejich zavření vytažena pomocí magnetu. Součástí 
každého dveřního křídla je také umístění znaku kvality, která je 
s naší firmou neodmyslitelně spjata a garantuje originalitu našich 
interiérových dveří.    

MAGNETIC LOCK / The modern magnetic lock together  
with adjustable counter-plate offers comfortable closing  
of interior doors. The lock bolt enters the lock counter-plate 
recess in the door frame very quietly, even without the need  
to use the door handle. Each door leaf also includes  
a quality mark, which is inherently linked to our company  
and guarantees the originality of our interior doors.

ZNAČKA KVALITY HANÁK
HANÁK quality mark

DVEŘE AŽ DO VÝŠKY 2700 mm
Doors with height up to 2,700 mm



MECHANICKÁ
ODOLNOST DVEŘÍ
Testujeme, certifikujeme a ručíme za kvalitu našeho 
nábytku. Pravidelně provádíme testování všech našich 
výrobků a vždy dosahujeme pouze nadstandardních 
výsledků, které potvrzují jejich kvalitu. Jen tak můžeme 
přinášet do Vašich domovů osvědčený nábytek, který Vám 
bude dlouho a dobře sloužit. Všechny certifikace a osvědčení 
si můžete prohlédnout na webových stránkách.

MECHANICAL DURABILITY OF DOORS  
We test, certify and guarantee the quality of our 
furniture. We regularly test all our products and always 
achieve superior results that confirm their quality.  
This is the only way we can bring proven furniture 
into your home that will serve you well for a long time. 
All certifications and certificates can be viewed on our 
website.

PROTIPOŽÁRNÍ 
ODOLNOST DVEŘÍ
Na Vašem zdraví a bezpečí nám záleží, proto máme 
nabídku interiérových dveří rozšířenou o dveře protipožární 
s potřebnou certifikací. Požární odolnost dveří dosahuje 
až 30 minut. Vybírat můžete z lakovaného i dýhovaného 
provedení a perfektně je tak sladit s interiérovým nábytkem 
nebo dalšími interiérovými dveřmi naší značky. 

FIREPROOF DOORS  
We care about your health and safety, so we have 
expanded our range of interior doors to include fire doors 
with the necessary certification. The fire resistance  
of these doors is up to 30 minutes. You can choose  
from varnished and veneered versions and achieve  
a perfect match with the interior furniture or from  
our range of other interior doors. 
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AKUSTICKÁ
ODOLNOST DVEŘÍ
V našem sortimentu interiérových dveří naleznete také dveře 
akustické se zvukovou neprůzvučností 23 dB v rámci 
standardní nabídky. U speciálních dveří lze vybrat model  
se zvukovou neprůzvučností dosahující až 28 dB. 
Také tyto dveře, jako dveře protipožární, získaly potřebné 
osvědčení a certifikaci.

ACOUSTIC RESISTANCE OF DOORS  
In our range of interior doors you can also find acoustic 
doors with a sound insulation of 23 dB as standard. 
For special doors, you can select a model with sound 
insulation of up to 28 dB. These doors have also received 
the necessary certification, just like our fireproof doors.

ČESKÁ VÝROBA  
S TRADICÍ
Jsme ryze česká rodinná firma s dlouholetou historií. 
Naše zkušenosti a znalosti v oblasti nábytku a lakování jsou 
nedosažitelné. Řemeslo a know-how jsou předávány 
z generace na generaci a tím je tajemství naší jedinečné 
kvality zachováváno. 

CZECH PRODUCTION WITH TRADITION  
We are a purely Czech family company with a long 
history. Our experience and knowledge in furniture  
and varnishing is unmatched. Craft and know-how  
are passed down from one generation to the next,  
and thus the secret of our unique quality is preserved.

5 LET ZÁRUKA 
Jsme spolehlivý partner pro Vaše projekty.  
Jako jedni z mála výrobců poskytujeme prodlouženou záruku 
na interiérové dveře a zárubně v délce 5 let. Výběrové vstupní 
materiály a technologické postupy nám umožňují garantovat 
vysokou kvalitu a odolnost všech dveří.  

5-YEAR WARRANTY 
We are a reliable partner for your projects. We are one 
of the few manufacturers to offer an extended 5-year 
warranty on interior doors and frames. Selected input 
materials and technological procedures allow us to 
guarantee the high quality and durability of all our doors.

1926 JOSEF HANÁK



7 VRSTEV 
NEJKVALITNĚJŠÍHO 
LAKU
Nesrovnatelná a nenapodobitelná, to je individuálně vyvinutá 
povrchová úprava našeho nábytku a interiérových dveří. 
Dokonalého a nejtvrdšího povrchu dosahujeme pomocí linek 
na UV vytvrzení a opakovanou aplikací tenkých,  
do sebe propojených vrstev, vodou ředitelných laků. 
Aplikováním více vrstev dosahujeme vždy lepší kompaktnosti 
a vyšší odolnosti. 

7 LAYERS OF THE HIGHEST QUALITY VARNISHES 
Incomparable and inimitable, this is the individually developed 
finish of our furniture and interior doors. We achieve the perfect 
and hardest surface using UV curing lines and repeated 
application of thin, interconnected layers of water-based 
lacquers. Applying more layers always results in better 
compactness and higher durability.

ZDRAVOTNÍ 
NEZÁVADNOST
Olepování veškerých hran nábytku, a to i nepohledových 
částí. Na Vašem zdraví nám záleží, proto bojujeme s únikem 
zbytkového formaldehydu formou kvalitního a nepropustného 
olepování všech hran za použití patentované technologie 
SLIM-LINE, kterou používá pouze pár výrobců v Evropě. 

HEALTH HARMLESNESS  
Bonding of all furniture edges, even on non-visible parts. 
Your health is important to us, so we prevent any leakage  
of residual formaldehyde with high-quality impermeable 
bonding of all edges using the patented SLIM-LINE 
technology, which is only used by a few manufacturers  
in Europe.

POLYURETHANE

SLIM-LINE
TECHNOLOGY

PU

V čem jsou 
naše povrchové 
úpravy jedinečné?
What makes our finishes unique?

CERTIFIKOVÁNO / CERTIFIED
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PŘÍRODNÍ DÝHY
Při výrobě nábytku používáme pouze čisté dřevo bez  
odpadového recyklátu a přírodní dýhy, které prošly 
přísnou kontrolou kvality. Vybranou kolekci dýh a jejich 
barevné provedení sestavují pravidelně naši přední designéři. 
V rámci kategorie PREMIUM je možné také individuální  
moření dle přání klienta. Veškeré dýhy jsou ošetřeny finální 
vrstvou transparentních nano laků, které zvýrazňují kresbu  
dřeva a zachovávají jejich dlouhotrvající a přirozený vzhled.  

NATURAL VENEERS  
In the production of furniture we only use pure wood 
without recycled waste and natural veneers that have 
passed strict quality control. The selected collection 
of veneers and their colours are regularly compiled by our 
leading designers. Within the PREMIUM category, individual 
staining according to the client's wishes is also possible. 
All veneers are treated with a final layer of transparent nano 
varnishes that enhance the wood grain and preserve their 
long-lasting and natural appearance. 

ODOLNOST
PROTI VLHKOSTI
A TEPLOTĚ
Nejen v případě olepování hran se soustředíme na jejich 
kompletní uzavření, ale také v případě lakování jsou veškeré 
části našeho nábytku zalakovány a dokonale uzavřeny 
proti atmosférické vlhkosti a vysokým teplotám.  
Hodí se tak i do místností se zvýšenou vlhkostí nebo rozdílnou 
teplotou, jako jsou koupelny či garáže. 

MOISTURE AND TEMPERATURE RESISTANCE  
It is not only the edge bonding where we concentrate  
on complete sealing, but also in the case of coating – all parts 
of our furniture are varnished and perfectly sealed to protect 
against atmospheric moisture and high temperatures. 
Like this, it is suitable for rooms with high humidity or different 
temperatures, such as bathrooms or garages.

NANO LAKY
Nejpreciznější a zdravotně nezávadné lakování  
na českém trhu. Vlastníme jednu z nejmodernějších linek 
v Evropě a díky dlouholetým zkušenostem tak nabízíme 
nejdokonalejší lakované povrchy. Speciální aplikace nano laků 
s UV vytvrzením prodlužuje životnost a barevnou stálost 
veškerých našich výrobků. Tím nejen chráníme Váš domov, 
ale také šetříme přírodu.

NANO LACQUERS  
The most precise and health-safe varnishing  
on the Czech market. We own one of the most modern  
lines in Europe, and thanks to our many years of experience,  
we offer the most perfect painted surfaces. The special 
application of nano varnishes with UV curing extends the life 
and color fastness of all our products. This not only protects 
your home, but also saves the environment.

TEST ODOLNOSTI 
LAKU VE VODNÍ LÁZNI 
OD ROKU 2017
Water bath durability test 
of the paint, since 2017



MINIMALISTICKÝ 
DESIGN 
A NEJVYŠŠÍ KVALITA 
PROVEDENÍ 

ČISTÉ A JEDNODUCHÉ 
LINIE INTERIÉROVÝCH 
DVEŘÍ

DVEŘE
LITE

DOORS LITE
Minimalist design and the highest quality workmanship
Clean and simple lines of interior doors



Tloušťka ostění 22 mm

Skryté závěsy ANSELMI

Výška interiérových dveří   
1970 a 2100 mm

Vybraná kolekce barev    
a provedení

Minimalistické a elegantní   
modely

HANÁK | LITE
Wall lining thickness 22 mm
Hidden hinges ANSELMI
Interior door height 1,970 and 2,100 mm
Wide range of colours and designs
Minimalist and elegant models



MILLENIUM LITE
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lak bílá polar lesk / klika Maximal
varnish – white polar gloss / Maximal handle
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Minimalistický design dveří 
MILLENIUM | LITE 
je nadčasový a u klientů 
právem jeden 
z nejoblíbenějších. 
Dveře vyrábíme ve vybraných 
odstínech laku ve vysokém 
lesku i hlubokém matu. Skryté 
závěsy ještě více podtrhují 
jejich eleganci. 

MILLENIUM – minimalist 
door design | LITE 
is timeless and rightly one  
of the most popular  
with clients. We produce 
doors in trendy high-gloss  
or deep matt for the  
selected varnish shades. 
Hidden hinges further  
accentuate their elegance.

MILLENIUM | LITE

Protipožární 
dveře

Fireproof 
doors

Akustické
dveře

Acoustic 
doors



lak šedá mat / sklo satinato matelux / klika Minimal 2.0
matt grey varnish / satinato matelux glass / Minimal 2.0 handle
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Dveře MILLENIUM | LITE 
nabízíme také ve variantě 
s prosklením, která kopíruje 
designem plný model. 
Sladění barevnosti kliky 
s dveřním křídlem nebo  
zámkem je u nás  
samozřejmostí. 

The MILLENIUM | LITE door 
is also available in a glazed 
version, which follows 
the entire model's design. 
Matching the color 
of the handle with the door 
leaf and lock is a matter 
for us.

MILLENIUM | LITE



SPACE LITE

dýha dub americký přírodní horizontal / klika Up
american oak veneer natural – horizontal / Up handle
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Přírodní dýhy s možností  
rozmanitého provedení moření, 
od světlejších až po tmavší 
odstíny, reprezentuje model 
dveří SPACE | LITE, 
který dává vyniknout jejich 
struktuře a současně 
respektuje jednoduchý 
design řady LITE. 

Natural veneers with  
a variety of staining options, 
from lighter up to darker 
shades, are represented  
by the SPACE | LITE door 
model, which allows the grain 
to stand out while respecting 
the simple design of the LITE 
series.

Protipožární 
dveře

Fireproof 
doors

Akustické
dveře

Acoustic 
doors



L
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dýha dub rustikal hnědý vertikal / sklo planibel bronz čirý / klika Sogut
veneer classic brown oak vertikal / clear bronze planibel glass / Sogut handle
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U dýhovaných dveří 
SPACE | LITE lze zvolit 
vertikální nebo horizontální 
směr dýhy. I tento typ 
je možné mít ve variantě 
s prosklením.   

For SPACE | LITE veneered 
doors, you can choose 
between vertical or horizontal 
veneer direction. 
This type is also available  
as a variant with glazing.



SPIRIT LITE

lak titan mat / sklo satinato matelux / klika Senza
titanium matt varnish / satinato matelux glass / Senza handle
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       23SPIRIT | LITE

Elegantní model dveří 
SPIRIT | LITE s bezrámovým 
uchycením skleněné výplně. 
Dveře jsou ideální 
do místností, kde chcete 
vpustit více světla a zároveň 
zachovat soukromí. 
Umístěné sklo představuje 
nosný prvek dveří a současně 
plní také estetickou funkci. 

Elegant SPIRIT | LITE door 
model with frameless glass 
panel mounting. 
The door is ideal for rooms 
where you want to let in more 
light while maintaining privacy.
The installed glass 
is a load-bearing element 
of the door and, at the same 
time, also fulfils an aesthetic 
function.



dýha dub rustikal šedý vertikal / sklo planibel šedý čirý / klika Morgan
veneer oak rustic grey – vertical / planibel glass – clear grey / Morgan handle
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U dveří SPIRIT | LITE nabízíme 
provedení v lesklém i matném 
laku a v přírodních dýhách. 
Vše opět s možností výběru 
směru dýhy a sladěním 
jednotlivých detailů.

SPIRIT | LITE doors are 
available in gloss and matt 
varnished finishes and in natural 
veneers. Again, everything 
with the choice of veneer  
direction and matching  
options in individual details.



BOSTON LITE

lak champagne mat / sklo satinato matelux / klika Sogut
champagne matt varnish / satinato matelux glass / Sogut handle
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Model dveří BOSTON | LITE 
zastupuje téměř plně 
prosklenou variantu dveří 
s decentním okolním rámem, 
který lze mít v lesklém laku, 
hlubokém matu i přírodní 
dýze. Dveře jsou vhodné  
nejen do tmavších místností, 
kde je potřeba vpustit 
dostatek denního světla.  

The BOSTON | LITE door 
model represents an almost 
fully glazed door variant
with a subtle surrounding 
frame that can be finished in 
gloss varnish, deep matt or 
natural veneer. The doors are 
not only appropriate for darker 
rooms where more daylight 
needs to be let in.



dýha dub rustikal carbon / planibel šedý mat / klika Terry
veneer oak – rustic carbon / planibel grey mat / Terry handle
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Dveře BOSTON | LITE jsou 
vyráběné také ve variantě 
s posuvným otevíráním 
a lze je tak využít i pro menší 
či atypické prostory. 

BOSTON | LITE doors are 
also available in a sliding 
opening version and can thus 
be used for smaller or atypical 
spaces.



MODELY DVEŘÍ | LITE
DOOR MODELS | LITE

      

MILLENIUM SPACE

STANDARDNÍ VÝŠKY (mm)

Standard height
1970 – 2100 1970 – 2100

STANDARDNÍ ŠÍŘKY (mm)

Standard width
600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Material execution

matný lak, lesklý lak

matt varnish, gloss varnish

dýha mat

matt veneer

VARIANTY SKEL

Glass variants

plné, sklo v liště

full, glass in moulding

plné, sklo v liště

full, glass in moulding

BARVY SKEL 
Glass colours

čiré, satinato, šedé čiré, bronz čirý

clear, satinato, grey – clear,  
bronze – clear

čiré, satinato, šedé čiré, bronz čirý

clear, satinato, grey – clear,  
bronze – clear

OTEVÍRANÍ DVEŘÍ 
Door opening

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

DALŠÍ MOŽNOSTI
Other options

Protipožární úprava dveří
Fireproofing of doors

Akustická úprava dveří
Acoustic insulation of doors  

Protipožární úprava dveří
Fireproofing of doors

Akustická úprava dveří
Acoustic insulation of doors  
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SPIRIT BOSTON

1970 – 2100 1970 – 2100

600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900

matný lak, lesklý lak, dýha mat

matt varnish, gloss varnish,  
matt veneer

matný lak, lesklý lak, dýha mat

matt varnish, gloss varnish,  
matt veneer

prosklené, sklo bez lišty

glazed, glass without mouldings

prosklené, sklo bez lišty

glazed, glass without mouldings

čiré, satinato, šedé čiré, bronz čirý

clear, satinato, grey – clear,  
bronze – clear

čiré, satinato, šedé čiré, bronz čirý

clear, satinato, grey – clear,  
bronze – clear

otevíravé 
opening

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding



BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ | LITE 

KOLEKCE 
BAREV 

& MATERIÁLŮ
Poznejte kolekci laků v lesklém i matném provedení včetně přírodních 
dýh reprezentující řadu LITE. Speciálně vybraná paleta příjemných  
a univerzálních odstínů barev a moření pro tvorbu oblíbených 
lakovaných i dýhovaných kombinací.  

Discover the collection of varnishes in gloss and matt finishes,  
including natural veneers, representing the LITE range. A specially  
selected palette of pleasing and versatile colours and stains to create 
your favourite varnished and veneered combinations.

Colour and material design | LITE

COLLECTION OF COLOURS & MATERIALS





NANO LAK | MAT
Nano varnish | MATT

S53M 
titan star mat 
star titanium matt

S25M
šedá mat 
grey matt

S01M
bílá polar mat 
polar white matt

S47M 
champagne mat 
champagne matt



LAK | VYSOKÝ LESK 100%
Varnish | 100% HIGH GLOSS

S01L
bílá polar lesk 
polar white gloss

S47L
champagne lesk 
champagne gloss

S25L
šedá lesk 
grey gloss

S53L 
titan star lesk 
star titanium gloss



Fladrové a sukaté | DÝHY MAT
Curly grain and knotty wood | MATT VENEERS

* Všechny dýhy nabízíme v horizontálním a vertikálním provedení. / All veneers are available in horizontal and vertical versions.

DDBApr 
dub americký přírodní 
american natural oak

DDBAold 
dub americký OLD 
OLD american oak

DDBASE
dub americký šedý
american grey oak

DDBAHN 
dub americký hnědý 
american brown oak

DDBACA
dub americký carbon
american carbon oak
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DDBRpr 
dub rustikal přírodní 
natural classic oak

DDBRold
dub rustikal OLD 
OLD classic oak

DDBRSE 
dub rustikal šedý
classic grey oak

DDBRHN 
dub rustikal hnědý 
classic brown oak

DDBRCA 
dub rustikal carbon
classic carbon oak



Dubová dýha / polofládrové | DÝHY MAT
Oak veneer / curly grain medium | MATT VENEERS

* Všechny dýhy nabízíme v horizontálním a vertikálním provedení. / All veneers are available in horizontal and vertical versions.

DDBTpr
dub trend přírodní
trend natural oak

DDBTold
dub trend old
trend old oak

DDBTSE
dub trend šedý
trend grey oak

DDBTHN
dub trend hnědý
trend brown oak

DDBTCA
dub trend carbon
trend carbon oak





LUXUSNÍ 
A NADSTANDARDNÍ 
PROVEDENÍ V NEJVYŠŠÍ 
KVALITĚ

UNIKÁTNÍ DESIGN 
A KONSTRUKCE 
INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

DVEŘE
PREMIUM

DOORS PREMIUM
Luxurious and superior design in the highest quality
Unique design and construction of interior doors



Tloušťka ostění 22 mm

Skryté závěsy TECTUS

Výška interiérových dveří    
od 1970 až do 2700 mm

Rozšířená nabídka modelů,    
barev a materiálů

Možnost atypických rozměrů

Obklady, drážkování  
a další zajímavé prvky

HANÁK | PREMIUM
Wall lining thickness 22 mm
TECTUS – hidden hinges
Height of interior doors from 1,970 to 2,700 mm
Extended choice of models, colours and materials
Options with atypical dimensions
Lining, grooving and other interesting elements



MILLENIUM PREMIUM
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lak terakota mat / klika Industry squelette
terakota matt varnish / Industry squelette handle



       43MILLENIUM | PREMIUM

Dveře MILLENIUM | PREMIUM 
zastupují jeden z našich 
nejoblíbenějších modelů. 
Jejich exkluzivita je dána 
spojením jedinečné povrchové 
úpravy a minimalistického 
designu. Oproti řadě LITE 
nabízí neomezené možnosti 
barev laků v lesklém 
a matném provedení. 
V nabídce také ve variantě 
s prosklením. 

MILLENNIUM | PREMIUM 
door represents one of our 
most popular models. 
Its exclusivity is given by the 
combination of a unique finish 
and minimalist design. 
Compared to the LITE series, 
it offers unlimited colour 
variants and options in gloss
or matt. It is also offered  
as a glazed variant.

Protipožární 
dveře

Fireproof 
doors

Akustické
dveře

Acoustic 
doors
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Dveře MILLENIUM | PREMIUM vyrábíme také s možností sjednocení do obkladu. Na výběr je jednoduchý hladký povrch nebo designové 
drážkování na míru, které se prolíná dveřním křídlem i celou obkladovou stěnou.  
We also produce MILLENIUM | PREMIUM doors with the option of integrating them into the wall panelling. You can choose from  
a simple smooth surface or custom-made design with grooves that blend with the door leaf and the entire wall panelling.



       45MILLENIUM DO OBKLADU / MILLENIUM IN CLADDING PANELS | PREMIUM 



SPACE PREMIUM
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dýha ořech americký vertikal / klika Mimolimit
american walnut veneer – vertical / Mimolimit handle



       47SPACE | PREMIUM

Přírodní dýhy 
s neopakovatelnou 
strukturou dřeviny utváří 
charakter modelu dveří 
SPACE | PREMIUM. 
Rozšířená nabídka zahrnuje 
přírodní dýhy v různých  
odstínech moření, včetně 
moření na přání zákazníka, 
s horizontálním nebo 
vertikálním umístěním. 
Dveře nabízíme také 
ve variantě s prosklením. 

Natural veneer with a unique 
wood structure forms  
the character of the  
SPACE | PREMIUM door 
model. The extended range 
includes natural veneers 
in various stains, including 
custom stains with horizontal 
or vertical placement.
We also offer doors in a variant 
with glazing.

Protipožární 
dveře

Fireproof 
doors

Akustické
dveře

Acoustic 
doors
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/ We are the top in the production of interior doors. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Model SPACE | PREMIUM je v prémiové řadě rozšířen o usazení dveří do obkladu, kdy kresba dřeva a její struktura přímo navazuje z dveřního 
křídla na obklad stěny. Tím je zaručen luxusní a ničím nerušený vzhled. 
The SPACE | PREMIUM model has been extended in the premium range with the door being set into the panelling, where the wood 
pattern and its structure is directly linked from the door leaf to the wall panels. This guarantees a luxurious and undisturbed appearance.



       49SPACE DO OBKLADU / SPACE IN CLADDING PANELS | PREMIUM 



SPIRIT PREMIUM
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lak forest green mat / sklo planibel šedý mat / madlo Yes
forest green varnish matt / planibel glass grey matt / Yes handle



       51SPIRIT | PREMIUM

Elegantní dveře 
SPIRIT | PREMIUM 
s decentním prosklením pustí 
do interiéru světlo a současně 
v něm zachovají intimní
atmosféru. Jejich unikátnost 
podtrhuje systém bezrámového 
uchycení skleněné výplně. 
Použité kalené sklo 
představuje nejen nosný, 
ale také estetický prvek 
celých dveří.   

Elegant SPIRIT | PREMIUM 
doors with subtle glazing  
let light into the interior while 
maintaining an intimate  
atmosphere. Their individuality 
is underlined by the frameless 
fastening system of the glass 
pane. The tempered glass 
used is not only a load-bearing 
but also an aesthetic element 
of the entire door.
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Model dveří SPIRIT | PREMIUM nabízíme také ve variantě s provedením do obkladu. Jeho charakteristické prosklení oživuje obkladovou 
stěnu a současně díky přesné návaznosti dveřního křídla s ní téměř splývá v jedno.   
The SPIRIT | PREMIUM door model is also available in a cladding panels. Its characteristic glazing enlivens the wall face and,  
at the same time almost merges with it thanks to the precise continuity of the door leaf.



       53SPIRIT DO OBKLADU / SPIRIT IN CLADDING PANELS | PREMIUM 



BOSTON PREMIUM
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dýha dub americký přírodní / sklo planibel bronz mat / klika Terry
american oak natural veneer / planibel bronze matt glass / Terry handle



       55      55BOSTON | PREMIUM

Nabídku dveří se skleněnou 
výplní rozšiřuje model 
BOSTON | PREMIUM, 
který je na výběr v dýhované 
i lakované povrchové úpravě. 
Rám, jenž je součástí 
dveřního křídla, navazuje 
svým designem na zárubeň 
dveří a dokonale tak dotváří 
sladěný a ucelený efekt. 
Dveře nabízíme jednokřídlé 
i dvoukřídlé s klasickým 
otevíráním i ve variantě  
s posuvem.  

The BOSTON | PREMIUM 
model extends the range  
of doors with glass panels 
and is available in a choice 
of veneered and varnished 
finishes. The frame, which  
is part of the door leaf, follows 
the door frame in its design 
and thus perfectly completes 
the harmonious and integrated 
effect. We offer single  
and double doors with  
classic opening  
and in a sliding variant.



FLY PREMIUM
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lak titan lesk / sklo planibel bronz mat / klika Maximal
titanium gloss varnish / planibel bronze glass matt / Maximal handle



       57FLY | PREMIUM

Celoskleněné dveřní křídlo 
s decentní zárubní, kterou 
vyrábíme v přírodní dýze 
i laku, reprezentuje model 
dveří FLY | PREMIUM. 
Široká nabídka skel s vysokou 
odolností obsahuje čiré 
nebo tónované provedení 
ve více stupních zatmavění. 
Výběr a jejich kombinace 
je pouze na preferencích klienta.  

An all-glass door leaf  
with a subtle frame, which  
we produce in natural veneer
and also varnished,  
is represented by the  
FLY | PREMIUM door model.
The wide range  
of high-resistance glass  
includes clear or tinted  
versions in several degrees  
of darkening.



MILANO PREMIUM 
In

te
rio

r 
d

oo
rs

 |
 P

R
E

M
IU

M

lak šedá s černou patinou / klika Terry
grey varnish with black patina / Terry handle



       59       59MILANO | PREMIUM

Model MILANO | PREMIUM 
zastupuje dveře s decentním 
rámečkem, které zapadnou 
do moderního i rustikálního 
stylu bydlení. Jejich vzhled 
nejvíce podtrhne bílý lak 
v matném provedení 
s kontrastní patinou. 
Na výběr jsou také další barvy 
i bez použití patiny, 
včetně rozmanité nabídky 
skleněných výplní.  

Model MILANO | PREMIUM
represents a door with  
an understated frame that fits 
into both modern and rustic 
styles of living. Its appearance 
is most accentuated  
by the white varnish
in matt finish with contrasting 
patina. Other colours are  
available, also without patina,
including a diverse range  
of glazing.



VERONA PREMIUM
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lak bílá polar lesk / pískované sklo vzor PO03
polar white varnish gloss / sandblasted glass – pattern PO03



       61VERONA | PREMIUM

Okouzlující a noblesní vzhled 
dveří VERONA | PREMIUM 
je dán okrasnou římsou 
a tvarovým profilováním 
dvířek, které zvýrazňují sklo 
s ornamentním pískováním. 
Charakteristické kazetové 
dělení dveří je variabilní, 
ať už je dveřní křídlo plné 
nebo proložené vybranou 
skleněnou výplní. 
Na dveře je možné navázat 
také s obkladem ve stejném 
designu a provedení.

The charming and refined 
appearance  
of VERONA | PREMIUM  
doors is given by  
the decorative ledge
and shaped door profiles, 
accentuated by sandblasted 
ornamental glass.  
The characteristic cassette 
division of the door is variable,
whether the door leaf is solid 
or glazed. The door can also 
be linked to the lining  
in the same design  
and execution.



PARIS PREMIUM
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dýha kmenový makasar horizontal / klika Mimolimit
tribal makasar veneer – horizontal / Mimolimit handle



       63       63PARIS | PREMIUM

Dveře PARIS | PREMIUM 
nesoucí název města plného 
elegance a stylu nemají svůj 
název bezdůvodně. 
Jejich materiálové provedení 
se týká nadstandardních, 
exotických i kořenových dýh. 
Vzor těchto dýh je zušlechtěn 
povrchovým zakončením 
v podobě speciálních laků 
ve vysokém lesku, které činí 
dveře ještě více exkluzivními.     

PARIS | PREMIUM, doors
bearing the name of a city full 
of elegance and style; 
they don't earn their name 
for nothing.
The material options cover 
superior, exotic and root 
veneers. The pattern of these 
veneers is refined with 
a surface finish in the form 
of special high-gloss 
varnishes that make the doors 
even more exclusive.

Protipožární 
dveře

Fireproof 
doors

Akustické
dveře

Acoustic 
doors



FRAME PREMIUM
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dýha dub americký old / sklo satinato matelux / madlo Yes 
american oak old veneer / satinato matelux glass / Yes handle



       65FRAME | PREMIUM

Dveře FRAME | PREMIUM 
s křížovým rámem rozdělujícím 
dveřní křídlo na čtyři části 
nabízíme ve variantě 
s prosklenou nebo plně 
dýhovanou výplní. 
Přírodní dýhy, které jsou 
pro tento model charakteristické 
zvýrazňují jejich industriální 
nádech. V rámci nabídky 
lze vybírat z čirého a matného 
skla, včetně odstínů šedé 
a bronzové. 

FRAME | PREMIUM doors
with a cross frame dividing 
the door leaf into four parts 
are available with glazed 
or fully veneered panels.
Natural veneers that are
characteristic for this model 
highlight its industrial feel. 
We offer clear and frosted 
glass, including grey
and bronzed shades.



TWIST PREMIUM
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dýha dub rustikal šedý / sklo lacobel deep black / madlo Yes
rustic oak grey veneer / lacobel deep black glass / Yes handle



       67       67TWIST | PREMIUM

Decentní a ničím nerušený 
minimalistický vzhled splňují 
pivotové dveře 
TWIST | PREMIUM, 
které doplňují naši širokou 
nabídku dveří s prosklením. 
Otočný model s integrovaným 
skleněným panelem 
v dýhovaném rámu, 
bez nutnosti zárubně, vyniká 
svou formální čistotou. 
Dveře lze skvěle využít i jako 
dělící stěny nebo příčky. 

The TWIST | PREMIUM pivot 
door meets the minimalist look 
in a subtle and unobstructed 
way and complements 
our wide range of glazed 
doors. This swivel model 
with integrated glass panel,
and without the need 
for a door frame, stands out 
thanks to its formal purity.
These doors are also ideal 
when used as partition walls 
or partitions.



SOLID PREMIUM
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lak champagne lesk / madlo Solid
champagne gloss varnish / Solid handle



       69SOLID | PREMIUM

Naprosto odlišný a velmi čistý 
vzhled dveří, s absencí klasické 
kliky, reprezentuje model  
SOLID | PREMIUM  
se zafrézovaným úchytem 
a kombinací dvou materiálů 
na dveřním křídle. Interiérový 
nábytek ve stejnojmenném 
designu podtrhuje jejich  
originální vzhled a současně 
také dotváří čistý koncept 
celého interiéru. 

The SOLID | PREMIUM 
model represents a completely 
different and very clean looking 
door, with the absence 
of a classic handle,
featuring a milled grip 
and combining two materials
in the door leaf. Interior 
furniture in the same design 
underlines the original look 
and, at the same time, 
completes the clean concept 
of the whole interior



MODELY DVEŘÍ | PREMIUM
DOOR MODELS | PREMIUM

      

MILLENIUM SPACE

STANDARDNÍ VÝŠKY (mm)

Standard height
1970 – 2700 1970 – 2700

STANDARDNÍ ŠÍŘKY (mm)

Standard width
600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Material design

matný lak, lesklý lak

matt varnish, gloss varnish

dýha mat

matt veneer

VARIANTY SKEL

Glass variants

plné, sklo bez lišty

full, glass without mouldings

plné, sklo v liště

full glass in moulding

BARVY SKEL 
Glass colours

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné,  
bronz čiré, bronz matné

clear, satinato, grey clear, grey matt,  
bronze clear, bronze matt

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné,  
bronz čiré, bronz matné

clear, satinato, grey clear, grey matt,  
bronze clear, bronze matt

OTEVÍRANÍ DVEŘÍ
Door opening

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

DALŠÍ MOŽNOSTI
Other options

Protipožární úprava dveří
Fireproofing of doors

Akustická úprava dveří
Acoustic insulation of doors   

Protipožární úprava dveří
Fireproofing of doors

Akustická úprava dveří
Acoustic insulation of doors   
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SPIRIT BOSTON FLY

1970 – 2700 1970 – 2700 1970 – 2700

600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900

matný lak, lesklý lak, dýha mat

matt varnish, gloss varnish, 
matt veneer 

matný lak, lesklý lak, dýha mat

matt varnish, gloss varnish, 
matt veneer 

sklo dle výběru, matný lak,  
lesklý lak, dýha mat

glass of your choice, matt varnish,  
glossy varnish, matt veneer 

prosklené, sklo bez lišty

glazed, glass without mouldings

prosklené, sklo bez lišty

glazed, glass without mouldings

celoskleněné

all-glass

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné,  
bronz čiré, bronz matné

clear, satinato, grey clear, grey matt, 
bronze clear, bronze matt

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné, 
bronz čiré, bronz matné

clear, satinato, grey clear, grey matt, 
bronze clear, bronze matt

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné, 
bronz čiré, bronz matné

clear, satinato, grey clear, grey matt, 
bronze clear, bronze matt

otevíravé 
opening

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

otevíravé, posuvné 
opening, sliding



   

MILANO VERONA PARIS

1970 – 2700 1970 – 2700 1970 – 2700

600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900 600 / 700 / 800 / 900

matný lak s patinou / bez patiny

matt varnish with patina /  
without patina 

matný lak, lesklý lak

matt varnish, gloss varnish

dýha lesk

gloss veneer 

plné, sklo v liště

full, glass in moulding

plné, sklo v liště

full, glass in moulding

plné

full

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné, 
bronz čiré, bronz matné, pískovaný motiv

clear, satinato, grey clear, grey matt, 
bronze clear, bronze matt,  
sandblasted motif

čiré, satinato, šedé čiré, šedé matné, 
bronz čiré, bronz matné, pískovaný motiv

clear, satinato, grey clear, grey matt, 
bronze clear, bronze matt, sandblasted 
motif

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

otevíravé, reverzní, posuvné 
opening, reversing, sliding

Protipožární úprava dveří
Fireproofing of doors

Akustická úprava dveří
Acoustic insulation of doors  



             

FRAME TWIST SOLID

1970 – 2500 1900 – 2500 1970 – 2700

600 / 700 / 800 / 900 600 – 1250 600 / 700 / 800 / 900

dýha mat

matt veneer 

kombinace dýha a sklo dle výběru

veneer and glass combination 
of your choice 

kombinace dýha a matný lak, lesklý lak

combination of veneer and matt varnish, 
glossy varnish 

plné, sklo bez lišty

full glazing without moulding

prosklené

glazed

plné

full

čiré,  šedé čiré,  bronz čiré,

clear, grey clear, bronze clear

neprůhledné sklo lacobel – černá, bílá

opaque lacobel glass – black, white

otevíravé, posuvné 
opening, sliding

kyvné 
swinging

otevíravé 
opening
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BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ | PREMIUM 

KOLEKCE 
BAREV 

& MATERIÁLŮ
Řada PREMIUM navazuje a současně rozšiřuje kolekci materiálů  
a barev řady LITE. Nabídka obsahuje laky ve vysokém lesku  
i hlubokém matu, včetně odstínu ze vzorníku RAL a NCS. Dále přírodní 
dýhy v různých odstínech moření, včetně individuálního moření na přání 
zákazníka i zajímavé nadstandardní exotické dýhy. 

The PREMIUM series continues and expands the collection  
of materials and colours of the LITE series. The range includes 
high gloss and deep matt varnishes, including RAL and NCS  
shades. Furthermore, natural veneers in various shades of staining 
are available, including individual staining on customer request 
and interesting exotic veneers.

Color and material design | PREMIUM

COLLECTION OF COLOURS & MATERIALS





NANO LAK | MAT
Nano varnish | MATT
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S01M
bílá polar mat 
polar white matt

S47M 
champagne mat 
champagne matt

S25M
šedá mat 
grey matt

S53M 
titan star mat 
star titanium matt



LAK | VYSOKÝ LESK 100%
Varnish | 100% HIGH GLOSS
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S47L
champagne lesk 
champagne gloss

S25L
šedá lesk 
grey gloss

S01L
bílá polar lesk 
polar white gloss

S53L 
titan star lesk 
star titanium gloss



S51M
bílá orion mat 
orion white matt

S34M
bílá antik mat
antique white matt

S43M
magnolia mat 
magnolia matt

S04M
slonová kost mat 
ivory matt

S07M
štěrkově hnědá mat 
gravel matt

S33M 
dark ivory mat 
dark ivory matt

S49M
mocca star mat 
star mocca matt

S48M 
antracit star mat 
star anthracite matt

S57M
forest green mat 
forest green matt

S54M
kurkuma mat 
turmeric matt

S58M
terakota mat 
terakota matt

S20M 
granátově 
červená mat
garnet red matt

S56M
modrá violet mat 
violet blue matt

S23M 
černá mat 
black matt

RAL / NCS 

NANO LAK | MAT
Nano varnish | MATT
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S58M
terakota mat 
terakota matt



S51L
bílá orion lesk 
orion white gloss

S34L
bílá antik lesk
antique white gloss

S43L
magnolia lesk 
magnolia gloss

S04L 
slonová kost lesk 
ivory gloss

S07L
štěrkově hnědá lesk 
gravel gloss

S33L 
dark ivory lesk 
dark ivory gloss

S49L
mocca star lesk 
star mocca gloss

S48L 
antracit star lesk
star anthracite 
gloss

S57L
forest green lesk 
forest green gloss

S54L
kurkuma lesk 
turmeric gloss

S58L
terakota lesk 
terakota gloss

S20L 
granátově 
červená lesk
garnet red gloss

S56L
modrá violet lesk 
violet blue gloss

S23L 
černá lesk 
black gloss

RAL / NCS 
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LAK | VYSOKÝ LESK 100%
Varnish | 100% HIGH GLOSS

S58L
terakota lesk 
terakota gloss



Fladrové a sukaté | DÝHY MAT
Curly grain and knotty wood | MATT VENEERS

DDBApr 
dub americký přírodní 
american natural oak

DDBAold 
dub americký OLD 
OLD american oak

DDBASE
dub americký šedý
american grey oak

DDBACA
dub americký carbon
american carbon oak

DDBAHN 
dub americký hnědý 
american brown oak

* Všechny dýhy nabízíme v horizontálním a vertikálním provedení. / All veneers are available in horizontal and vertical versions.
 Moření v dalších barvách, dle přání zákazníka. / Staining in other colours according to customer request.
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DDBRSE 
dub rustikal šedý
classic grey oak

DDBRpr 
dub rustikal přírodní 
natural classic oak

DDBRold
dub rustikal OLD 
OLD classic oak

DDBRCA 
dub rustikal carbon
classic carbon oak

DDBRHN 
dub rustikal hnědý 
classic brown oak



Dubová dýha / polofládrové | DÝHY MAT
Oak veneer / curly grain medium | MATT VENEERS

DDBTpr
dub trend přírodní
trend natural oak

DDBTold
dub trend old
trend old oak

DDBTSE
dub trend šedý
trend grey oak

DDBTCA
dub trend carbon
trend carbon oak

DDBTHN
dub trend hnědý
trend brown oak

* Všechny dýhy nabízíme v horizontálním a vertikálním provedení. / All veneers are available in horizontal and vertical versions.
 Moření v dalších barvách, dle přání zákazníka. / Staining in other colours according to customer request.
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Dubová dýha / nadstandardní | DÝHY MAT
Premium veneer | MATT

DPALsan
palisandr santos mat
palisandr santos matt

DDBSold
dub selský OLD
OLD vintage oak

DOM
ořech americký fládrový
american walnut figure

DKMKL
kmenový makasar lesk
tribal makasar gloss

Exotická dýha | MAKASAR LESK
/ Exotic veneer | MAKASAR GLOSS



LITE | PREMIUM 

REALIZOVANÉ 
PROJEKTY

Prohlédněte si výběr našich realizovaných projektů, ve kterých představu-
jeme nejrůznější varianty a možnosti provedení interiérových dveří,  
ale také jejich propojení a sjednocení s interiérovým nábytkem.  
V realizacích můžete vidět standardní nabídku, ale také interiérové  
dveře řešené na míru. Vždy se soustředíme na to, co je skutečně 
důležité, a to je jednotná kvalita a design v interiéru.

Take a look at a selection of our completed projects, in which we 
present various variants and possibilities of interior doors, as well 
as their connection and matching with interior furniture. In the  
implementations you can see the standard offer, as well as custo-
mised interior doors. We always focus on what is really important, 
and that is consistent quality and design in the interior.

Implemented projects 

REÁLNÉ INTERIÉRY JSOU VÍCE 
NEŽ POUHÁ SLOVA

Real interiors are more than mere words







LUXURY
S kombinací přírodní dýhy a matného či lesklého 
laku neuděláte nikdy chybu. Zvolit můžete kontrastní 
variantu nebo barvy podobného odstínu. Realizace, 
ve které se skloubí přírodní dýha v hnědém provedení 
a matného laku v titanu s designovými prvky okouzlí 
každého.

You can never go wrong with a combination 
of natural veneer and matt or gloss varnish.
Choose either a contrasting variant of colours 
or similar shades. The implementation, which 
combines natural veneer in brown and matt varnish 
in titanium with design elements will enchant 
everyone.
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Obklady, které se prolínají nejen celou chodbou, 
ale také navazují na kuchyni, jsou známkou našich 
řemeslných zkušeností ve spojení s nejmodernějšími 
technologickými postupy. Náročné zpracování 
a montáž obkladů přináší výsledek v podobě 
nádherných a luxusních interiérů.

The panelling, which not only runs along the entire 
corridor but also connects to the kitchen, is a sign 
of our craftsmanship in conjunction with the latest 
technological processes. Careful processing
and installation of panels result in beautiful 
and luxurious interiors.
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NATURAL
Realizovaný projekt s několika typy interiérových 
dveří SPACE v přírodní dýze, představuje komplexní 
prezentaci jejich možností a využití. 

The implemented project with several types 
of SPACE interior doors in natural veneer 
is a comprehensive presentation of their possibilities 
and use.
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V projektu si lze prohlédnout interiérový nábytek 
řešený v rámci INTERIOR CONCEPTU, ale také řadu 
interiérových dveří od provedení interiérových dveří 
otevíravých, posuvných nebo dvoukřídlých 
posuvných, až po jejich usazení do obkladu 
s respektováním přesné návazností kresby 
dřeva vybrané přírodní dýhy.

In the project you can not only see the interior 
furniture designed within the INTERIOR CONCEPT, 
but also a range of interior doors in opening, sliding 
or double sliding door design, up to their installation 
in the panelling with respect to the exact continuity 
of the wood grain of the selected natural veneer.
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WHITE GLOSS
Čím dál častěji je požadavek na sladěnost interiéru, 
a to nejen po stránce designu a provedení, 
ale také po stránce kvality, které nejen tento projekt 
splňuje ve všech ohledech. 

There is an increasing demand for interior harmony, 
not only in terms of design and execution, but also 
in terms of quality, which is met in all respects not 
only in the case of this project.
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Ve zmíněném duchu komplexnosti nabízí realizace 
pohled na bezúchytkovou kuchyni ELITE, obývací 
pokoj a interiérové dveře MILLENIUM v jednotném 
bílém laku v lesku. Interiérové dveře jsou 
ve standardním provedení i ve variantě do obkladu 
doplněné o designové drážkování.

In the aforementioned spirit of comprehensiveness, 
the implementation offers a view of the ELITE 
handle-less kitchen, living room with MILLENIUM 
interior doors in a uniform white gloss paint. 
The interior doors are in the standard version as well 
as in the panel-mounted version, with the addition 
of a grooved design.
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COLOURS
Nádherný prostor řešený v rámci INTERIOR 
CONCEPTU, tedy kompletního zařízení interiéru, 
prezentuje kombinaci zemitých odstínů i pestrých 
barev, a to v matném i lesklém laku, včetně provedení 
přírodních dýh. 

A beautiful space designed as part of the INTERIOR 
CONCEPT, i.e., complete interior furnishing that 
presents a combination of earthy shades and bright 
colours in both matt and glossy finishes, including 
natural veneers.
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Dokonalost a špičkové lakované povrchy 
si lze v realizaci prohlédnout na modelu interiérových 
dveří MILLENIUM, pro které jsou charakteristické. 
Odvážné barevné kombinace se prolínají celou 
chodbou. 

Perfection and high-end painted surfaces can be 
seen in the implementation of MILLENIUM interior 
doors, for which they are characteristic. Bold colour 
combinations run along the entire corridor.
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MINIMALISMUS
Interiér v přírodní dýze doplněný o bílý lak se nese 
na vlně jednotného provedení a komplexního řešení. 
Interiérové dveře MILLENIUM v bílém laku perfektně 
zapadají do prostoru kuchyně ELITE | LINE a téměř 
splývají se svým okolím.

The interior in natural veneer complemented 
by white varnish follows the wave of a uniform 
design and comprehensive solution. MILLENIUM 
interior doors in white varnish fit perfectly into 
the ELITE | LINE kitchen space and almost blend 
in with their surroundings.
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Interiérové dveře SPACE v dýze dubu amerického 
OLD zase skvěle oživují bílé prostory chodeb 
a ostatních místností v domě. Součástí realizace bylo 
také dodání posuvných interiérových dveří na míru 
se speciálním uchycením do obývacího pokoje. 

SPACE interior doors in American oak OLD veneer, 
on the other hand, perfectly enliven white corridor 
spaces and other rooms in the house. 
Part of the implementation was also the delivery 
and installation of specially-fixed sliding interior doors 
tailored to the living room.
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COMBINATION
V bílém laku, tmavém laku nebo v přírodní dýze. 
Pokud se nemůžete rozhodnout ve výběru 
interiérových dveří, s volbou pomůže realizace, 
ve které se snoubí všechny zmíněné varianty. 

In white varnish, dark varnish or natural veneer.  
If you can't make up your mind about the choice  
of interior doors, an implementation that combines  
all of the above-mentioned options will help you 
make your mind up.
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I v rámci odlišného barevného a materiálového 
provedení k sobě interiérové dveře typu SPIRIT 
s bezrámovým uchycením skleněné výplně perfektně 
pasují a dokonale se doplňují. 

Even within the framework of different colour  
and material design, SPIRIT interior doors with 
frameless attachment of the glass pane fit well 
and complement each other perfectly.
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DARK WOOD
Designové a zejména praktické interiérové dveře 
jsou naší předností. Soustředíme se na standardní 
nabídku, ale také na nadstandardní a individuální 
požadavky, které nás spolu s kvalitou materiálů 
a provedení odlišují od konkurence. 

Designer and especially practical interior doors 
are our strength. We focus on the standard offer, 
but also on above-standard and individual 
requirements, which together with the quality 
of materials and design, set us apart from 
the competitors.
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Jedním z takových řešení jsou interiérové dveře 
vyráběné až do výšek 2700 mm, nebo dveře 
do obkladu, ať již otevíravé či posuvné s přesnou 
návazností drážkování a kresby dřeva v případě 
dýhované varianty. Zobrazené interiérové dveře 
reprezentují model SPACE.

One such solution are interior doors manufactured 
up to a height of 2,700 mm, or doors
in panelling, whether opening or sliding, with precise 
continuity of grooves and wood grain in the case 
of the veneered variant. The pictured interior doors 
represent the SPACE model.
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WOOD 
IN INTERIORS
Vertikální i horizontální směr dýhy, ať už na otevíravých 
interiérových dveřích SPACE v obkladu, 
tak na interiérových dveřích posuvných, si můžete 
prohlédnout v této realizaci. 

In this example project, you can see the vertical  
and horizontal direction of the veneer, on the SPACE 
interior opening doors in the panelling as well 
as on the interior sliding doors.
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Vždy je zaručena přesná návaznost kresby přírodních 
dýh a respektován jejich přirozený vzhled, který ještě 
více zvýrazňujeme finální ochrannou vrstvou 
speciálních nano laků.

The exact continuity of the natural veneer pattern 
is always guaranteed and its natural appearance 
is respected, which is further enhanced by a final 
protective layer of special nano varnishes.
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OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 
DOOR OPENING SYSTEM

POSUVNÉ 
DO POUZDRA 
JEDNOKŘÍDLÉ
I DVOUKŘÍDLÉ

Sliding into 
housing, single 
and double leaf

OTEVÍRAVÉ 
REVERZNÍ

Reverse 
opening

OTEVÍRAVÉ 
JEDNOKŘÍDLÉ
I DVOUKŘÍDLÉ

Opening doors with 
single and double 
leaf
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POSUVNÉ 
V LIŠTĚ 
JEDNOKŘÍDLÉ
I DVOUKŘÍDLÉ

Sliding in the rail, 
single and double 
leaf

KYVNÉ 
DVEŘE

Swinging 
doors

POSUVNÉ 
JEDNOKŘÍDLÉ
I DVOUKŘÍDLÉ 
MINIMA

Sliding, single 
and double leaf 
– minima

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / DOOR OPENING SYSTEM



PŘEHLED ZÁRUBNÍ 
OVERVIEW OF DOOR FRAMES

FLAT

LITE / PREMIUM DÝHA / VENEER

Radius R1

Hliníková 
konstrukce

Aluminium 
frame

22 mm

LITE / PREMIUM LAK / VARNISH

Radius R4

22 mm



       121       121PŘEHLED ZÁRUBNÍ / OVERVIEW OF DOOR FRAMES

FRAME

Masivní dřevěná 
konstrukce

Solid wood 
frame

PREMIUM+ DÝHA / VENEER

Radius R4

28 mm

5° úkos / bevel

PREMIUM+ LAK / VARNISH

Radius R4

28 mm

5° úkos / bevel



PŘEHLED ZÁRUBNÍ 
OVERVIEW OF DOOR FRAMES

LITE / PREMIUM / PREMIUM+ DÝHA / VENEER

45° spoj / joint

LITE / PREMIUM / PREMIUM+ LAK / VARNISH

45° spoj / joint

LITE / PREMIUM / PREMIUM+ LAK / VARNISH

90° spoj / joint
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PŘEHLED KOVÁNÍ
OVERVIEW OF FITTINGS

bílá mat
white matt

matný nikl
opaque nickel

BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVÁNÍ / Colour of fittings

titan černý mat
titanium black matt

lesklý chrom
glossy chrome

* titan braun mat
titan brown matt

* Barevné provedení kování s prodlouženou dobou dodání. 
 Colored fittings with extended delivery time.

* mosaz leštěno
brass polished

SADA KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE | PREMIUM / Set of fittings for PREMIUM interior doors



       125PŘEHLED KOVÁNÍ / OVERVIEW OF FITTINGS

bílá mat
white matt

matný nikl
opaque nickel

BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVÁNÍ / Colour of fittings

titan černý mat
titanium black matt

* lesklý chrom
glossy chrome

* mosaz leštěno
brass polished

* titan braun mat
titan brown matt

SADA KOVÁNÍ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE | LITE / Set of fittings for LITE interior doors



PŘEHLED SKEL 
OVERVIEW OF GLASS PANES

satinato matelux 
satinato matelux

planibel šedý čirý
clear grey planibel

float čirý 
clear float

planibel bronz čirý
clear bronze planibel

planibel bronz mat 
planibel bronze matt

planibel šedý mat 
matt grey planibel

* Možnost individuálního pískování skel, dle přání zákazníka. 
 Possibility of individual sandblasting of glass according to customer wishes.
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PÍSKOVÁNÍ SKEL 
DVEŘÍ MILANO A VERONA
SANDBLASTING OF DOOR GLASS MILANO AND VERONA

       127PŘEHLED SKEL, PÍSKOVÁNÍ SKEL / OVERVIEW OF GLASS PANES, GLASS SANDBLASTING

PO02 PO03PO01

NE02 NE03NE01



NEJMODERNĚJŠÍ  
TECHNOLOGIE LAKOVÁNÍ
THE MOST MODERN VARNISHING TECHNOLOGY



       129KOMPLEXNÍ A JEDEN Z NEJMODERNĚJI VYBAVENÝCH ZÁVODŮ NA VÝROBU NÁBYTKU A DVEŘÍ V EVROPĚ 
COMPLEX AND ONE OF THE MOST MODERN FURNITURE AND DOOR PRODUCTION PLANTS IN EUROPE







1926 – 1950
Josef Hanák roku 1926 zakládá 
živnost na výrobu dýhovaného  
a leštěného nábytku s kulatinami. 
Díky důrazu na kvalitu a design  
se vypracovává mezi prvotřídní 
dílny a začíná se podílet 
na vybavení celé řady 
prvorepublikových vil, včetně  
vily Tomáše Bati.   

In 1926, Josef Hanák established 
a firm for the production 
of veneered and polished 
furniture with rounded elements. 
His emphasis on quality 
and design elevated the company 
to one of the leading workshops, 
which started to participate
in the furnishing of many 
First Republic villas, including 
Tomáš Baťa's.

1990
Obnovení výroby v původních  
dílnách Josefa Hanáka.  
Vsazeno na jediný cíl – tradici, 
kvalitu a design generacím. 
Firma jde vlastní cestou bez 
subdodávek, klade důraz na vývoj 
a s ním spojenou kvalitu.

Renewal of manufacture 
in Josef Hanák's original 
workshops. Aiming for one goal  
– tradition, quality and design 
for generations. The company 
takes its own path without 
subcontracting, placing emphasis 
on development and the ensuing 
quality.

2004
Otevření vlastního Design centra 
zaměřeného na vývoj a inovace  
s rozlohou 2 000 m2. 
Výrobní závod se nadále rozrůstá 
a tvoří již 35 000 m2. 
Rozšíření sortimentu o obývací 
pokoje, ložnice, šatny a šatní 
systémy. 

Opening of the company's own 
Design Centre covering an area 
of 2,000 m2, focused 
on development and innovation.
This manufacturing plant 
continues to grow; it now covers 
an area of 35,000 m2.
The range of products is extended 
to living rooms, bedrooms, 
closets and wardrobe systems.

1993
Díky nejmodernějším technologiím, 
představuje firma v roce 1993 
jako první v České republice 
nábytek ve vysokém lesku 
s kulatinami. Nadále rozvíjí  
výrobu a klade důraz na kvalitu,  
zdravotní nezávadnost  
a dlouhodobost nábytku. 

Thanks to the most advanced 
technologies, in 1993 
the company presented furniture 
in high gloss with rounded 
elements, the first company 
in the Czech Republic to do so. 
It continues to develop 
its manufacturing process, 
with great emphasis on quality, 
the environment and the long 
lifetime of its furniture.

HISTORIE 
ZNAČKY HANÁK
HISTORY OF THE HANÁK BRAND



2009
Otevření největšího interiérového 
studia HANÁK FORUM 
v České republice o rozloze více 
než 6 000 m2. Nabídka kompletně 
zařízených interiérů na jednom 
místě.

Opening of HANÁK FORUM, 
the largest interior design studio
in the Czech Republic, with an area 
of more than 6,000 m2. 
Offer of completely furnished 
interiors in one place.

2014
Rozšíření sortimentu o kvalitní 
interiérové dveře, které lze 
designově a materiálově sladit 
s interiérovým nábytkem. 
Výroba interiérových dveří také 
v protipožárním provedení. 

The range of products is extended 
to quality interior doors, the design 
and materials of which harmonise 
with the interior furniture. 
Interior doors are also produced 
in fireproof varieties.

2022
Investice do nových technologií  
a opětovné rozšíření výrobního 
závodu na 69 500 m2, díky kterým 
se firma řadí mezi nejvyspělejší 
výrobní závody v Evropě.  
Pokračování v rodinné tradici  
s důrazem na kvalitu a design 
generacím. 

Investment in new technologies 
and re-expansion of the production 
plant to 69,500 m2, which makes 
the company one of the most 
advanced manufacturing plants 
in Europe. Continuation in the family 
tradition with emphasis on quality 
and design for generations.

2017
Představení HANÁK INTERIOR 
CONCEPT, díky kterému můžete 
mít dokonale sladěný interiér 
od jediného výrobce. 
Výroba veškerého nábytku 
v interiéru včetně interiérových 
dveří. Doplnění nabídky o jídelní 
i konferenční stoly a židle vlastního 
designu. 

Introduction of the HANÁK 
INTERIOR CONCEPT, which offers 
perfectly harmonised interiors 
from a single producer. 
Production of all types of interior 
furniture, including interior doors. 
The product range is supplemented 
by dining and coffee tables, 
including chairs of the company's 
own design.
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USA New York / Miami / Florida / Seattle / Charlotte

Velká Británie Newport / Suffolk / Chelmsford / South Benfleet / Canterbury

Rakousko Vienna

Belgie Houtvenne

Litva Kaunas

Maďarsko Szekszárd

Bulharsko Sofia

Kazachstán Almaty / Astana

Slovenská republika Bratislava / Zvolen / Košice / Žilina

Česká republika Praha / Brno / Popůvky u Kojetína / České Budějovice / Hradec Králové 

Plzeň / Zlín / Kladno / Ostrava / Jihlava / Liberec / Olomouc / Ústí nad Labem / Pardubice / Kolín 

Mladá Boleslav / Lovosice / Most / Hodonín / Prostějov / Vsetín / Šumperk

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
SALES REPRESENTATION
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