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JSME PŘESVĚDČENI, ŽE KVALITA 
JE BUDOUCNOSTÍ NAŠÍ FIRMY. 

We are sure, that quality is the future of our company.



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.
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1KUCHYNĚ
kitchens

Moderní, rustikální i designové kuchyně na míru. Dlouholeté zkušenosti s jejich výrobou                    
a investice do vstupních materiálů nám umožňují přinášet do vašich domovů kuchyně v nejvyšší 
kvalitě s certifikací zdravotní nezávadnosti. Naši nabídku pravidelně doplňujeme o nové modely 
a provedení.  

Modern, rustic and customised design kitchens. Years of experience in their production and 
investment in input materials allow us to bring the highest quality, health-certified kitchens into 
your home. We regularly add new models and designs to our range.  



Premium Collection Modern

/ Kuchyně v nejkvalitnějším lakovaném 
lesklém i matném provedení, včetně 
prémiových přírodních dýh v různých 
odstínech moření. 
/ Kitchens in the highest quality gloss and matt 
lacquered finishes, including premium natural 
veneers in a variety of stained shades. 

Premium Collection Classic

/ Rustikální kuchyně, ve kterých se prolíná 
spojení tradičního řemesla a technologií. 
Jejich vzhled podtrhuje ruční patinování, 
drásání či zlacení.  
/ Rustic cuisine that blends traditional 
craftsmanship and technology. Their appearance 
is accentuated by hand patination, scratching or 
gilding.  

Trend Collection

/ Lamináty v provedení dřevodekoru  
v barevném lesklém i matném provedení. 
Patentovaná technologie SLIM-LINE zajištuje 
dokonale uzavřený povrch každého dvířka. 
/ Laminates in wood décor as well as gloss and 
matte colour designs. The patented SLIM-LINE 
technology ensures a perfectly sealed surface of 
each door. 



Premium Collection Modern
Bezkonkurenční oboustranné lakování, včetně zaoblených prvků ve vysokém lesku i hlubokém matu s NANO technologií /
Unparalleled double-sided varnishing of rounded elements in high gloss and deep matte with NANO varnish technology 



Premium Collection Modern
Plynulá návaznost dýhy na čelních plochách, dveřích i obkladech a také originální barevné laky /
Smooth veneer continuity on front surfaces, doors and trim, as well as original paint colours



Premium Collection Classic
Lakované kuchyně s možností ručního zlacení nebo patinování / 
Lacquered kitchens with the option of hand gilding or patination



Premium Collection Classic
Rustikální kuchyně s jemným rámečkem v lakovaném i dýhovaném provedení /
Rustic kitchen with fine frame in matte and gloss design



Trend Collection
Stylové kuchyně v kvalitních lesklých nebo matných laminátech /
Stylish kitchen in quality gloss or matte laminates 



Trend Collection
Trendové kuchyně v kombinaci dřevodekoru a matného lakování /
Trendy kitchens in a combination of wood decor and matte laminate 



 

2INTERIÉROVÉ DVEŘE A OBKLADY 
interior doors and doors in cladding panels 

Jako jediný výrobce se zaměřujeme na řešení interiérového nábytku a dveří, a to ve stejné kvalitě 
i materiálech. Vyrábíme interiérové dveře řady LITE, PREMIUM a PREMIUM+ pro koncové 
klienty, ale také developerské projekty. Naši nabídku rozšiřují dveře certifikované s protipožární 
odolností, dveře akustické a hotelové. Díky unikátním technologiím a propracovaným výrobním 
procesům tak vyrábíme jedny z nejkvalitnějších dveří na českém trhu. 

We are the only manufacturer to focus on interior furniture and door solutions, in the same 
quality and materials. We produce interior doors of the LITE, PREMIUM and PREMIUM+ series 
for end clients, but also for development projects. Our offer is extended by doors certified with 
fire resistance, acoustic doors and hotel doors. Thanks to unique technologies and sophisticated 
manufacturing processes, we make one of the highest quality doors on the market. 



/ Designové dveře v lesklém a matném laku 
i dýhovaném provedení. Posuvné i reverzní, 
plné i s prosklením. 
/ Designer glossy, matte and veneer doors. 
Sliding and reversible, panel and glazed doors. 

INTERIÉROVÉ DVEŘE
interior doors doors in cladding panels

/ Dveře do obkladu jsou nadčasovou  
a luxusní záležitostí. Návaznost obkladu na 
dveře představuje elegantní řešení v interiéru.
/ Doors in cladding panels are timeless and 
luxurious. The contact of the doors with the 
lining is an elegant solution in the interior.

DVEŘE DO OBKLADU



Interiérové dveře LITE / LITE interior door 
Lakované nebo dýhované dveře plné, včetně možnosti s prosklením a různými typy otevíravosti /
Lacquered or veneered solid doors, including options with glazing and different types of opening



Interiérové dveře PREMIUM / PREMIUM interior door 
Lakované dveře ve vysokém lesku nebo sametovém matu v oblíbených barvách a různé odstíny moření přírodních dýh /
Lacquered doors in high gloss or velvet matt in popular colours and various shades of stained natural veneers



Dveře do obkladu v přírodní dýze / doors in cladding panels in a natural veneer finish  
Kresba dřeva dokonale navazuje na dveřní křídlo a může tak procházet celým interiérem /
The wood grain perfectly matches the door leaf and can thus permeate the entire interior



Dveře do obkladu v laku / doors in cladding panels in a lacquer finish   
Nadčasový design dveří do obkladů s možností originálního drážkování /
Timeless door design with the option of original grooving



 

3ŠATNY A ŠATNÍ SKŘÍNĚ 
walk-in closets and wardrobes 

Součástí téměř každého interiéru je řešení úložného prostoru a šaten. Naše výrobní portfolio 
zahrnuje kvalitní a konstrukčně řešené systémy pro šatny a šatní skříně, včetně rozmanitého 
vnitřního vybavení. Posuvné, lámací, prosklené nebo otevíravé dveře s kvalitním kováním, které 
se přizpůsobí vašemu prostoru.  

One component of almost every interior is resolving storage space. Our product portfolio includes 
high-quality and structurally designed systems for walk-in closets and wardrobes, including  
a variety of interior fittings. Sliding, folding or swing doors with quality fittings are adapted to 
any kind of space.  



/ Ucelený šatní systém se zády pro šatny 
nebo předsíně v laku, přírodní dýze nebo LTD. 
/ A comprehensive walk-in closet system with 
backs for closets or halls in varnish, veneer or 
LTD design.

ŠATNY
walk-in closets wardrobes 

/ Otevíravé nebo posuvné šatní skříně na míru 
s kvalitním kováním a doplňky. 
/ Custom wardrobes with swing or sliding doors 
with quality fittings and accessories. 

ŠATNÍ SKŘÍNĚ



Otevřené šatny / walk-in closets
Variabilní šatní systémy vyráběné v přírodní dýze, laku v matu i lesku a LTD /
Variable walk-in closets manufactured in natural veneer, matt and gloss lacquer and LTD



Otevřené šatny / walk-in closets  
Praktická otevřená šatna CASA s ukázkou kombinace dominantní přírodní dýhy a matného laku  /
Practical walk-in closet CASA to showcase the combination of dominant natural veneer and matt lacquer



Otevřené šatny / lámací systémy / walk-in closets / folding door systems
Řešení šatny na míru s panoramatickým otevíráním dveří /
Tailor-made wardrobe solution with panoramic door opening



Otevřené šatny / walk-in closets  
Kombinace otevřené šatny se skříní s posuvnými dveřmi /
Combination of a walk-in closet with a wardrobe with sliding doors



Šatní skříň s otevíravými dveřmi / wardrobe with swing doors
Propracovaný model SOLID s originálním úchytem v lakovaném nebo dýhovaném provedení /
Sophisticated SOLID model with original handle in lacquered or veneered finish



Šatní skříň s posuvnými dveřmi / wardrobe with sliding doors 
Model šatní skříně NATALIA s posuvnými dveřmi a designovou úchytkou /
Model of wardrobe NATALIA with sliding doors and design handle



Šatní skříň rustikální / wardrobe in a rustic style 
Šatní skříň v rustikálním stylu s dominantním rámečkem a širokým výběrem úchytek z naší kolekce /
Rustic style wardrobe with a dominant frame and a wide selection from our collection of handles



Šatní skříň s prosklením / wardrobe with glass doors 
Šatní skříň SKY s prosklenými dvířky a variabilním řešením vnitřního prostoru /
SKY wardrobe with glass doors and variable interior space



 

4POSTELE A NOČNÍ STOLKY
beds and bedside tables 

Nabízíme široký výběr postelí a matrací, včetně postelí hotelového typu, které splňují požadavky 
na komfortní a zdravý spánek. Čela postele i noční stolky lze mezi sebou libovolně kombinovat 
a docílit tak požadovaného efektu. Sladění postele s interiérovým nábytkem nebo dveřmi je  
u nás samozřejmostí. 

We offer a wide selection of beds and mattresses, including hotel-type beds that meet the 
requirements for a comfortable and healthy sleep. Headboards and bedside tables can be 
combined with each other to achieve the desired effect. Matching the bed with interior furniture 
or doors is a matter of course for us. 



/ Praktické a designové noční stolky s úložným 
prostorem a širokými možnostmi použití. 
/ Practical, designer bedside tables with storage 
space and many options of use. 

NOČNÍ STOLKY
bedside tables beds

/ Kvalitní a propracované postele v laku  
i přírodní dýze, včetně čalounění, pro váš 
dokonalý spánek. 
/ Quality and sophisticated beds in lacquer and 
natural veneer, including upholstery, for your 
perfect good night’s sleep. 

POSTELE



Postele a noční stolky / beds and bedside tables 
Designový model čela postele ALEX a noční stolek se shodným detailem spojení /
Design model of the ALEX headboard and bedside table with matching detail 



Postele a noční stolky / beds and bedside tables 
Zaoblené provedení postele KLAUDIA doplněné o čalounění dle vlastního výběru / 
Rounded design of the KLAUDIA bed with upholstery of your choice



Postele a noční stolky / beds and bedside tables 
Luxusní model ELISABETH s prošívaným čelem postele a jemným zaoblením propsaným i na noční stolky /
The luxurious ELISABETH model with quilted headboard and gentle curves, which are also used for bedside tables



Postele a noční stolky / beds and bedside tables 
Minimalistické provedení postele MADISON s precizně zpracovaným rámem /
Minimalist design of the MADISON bed with a precisely crafted frame 



 

5OBÝVACÍ SESTAVY A STOLKY
living room sets and tables 

Široká nabídka obývacích sestav spolu s propracovaným policovým systémem a kolekcí 
solitérního nábytku umožňuje zařízení obývací pokoje přesně podle vašich představ. Vybrané 
konferenční stolky vycházejí z designu jídelních stolů, a ještě tak lépe vyzdvihují myšlenku 
uceleného interiéru. 

A broad range of living room sets together with a sophisticated shelf system and a collection of 
solitaire furniture items makes it possible for you to furnish your living room precisely according 
to your ideas. The selected conference tables are based on the kitchen table design and thus 
better highlight the concept of a cohesive interior. 



/ Nekonečné možnosti v uspořádání polic, 
otevřených nebo dveřových skříní. 
/ Infinite arrangement options for the shelves, 
cabinets with or without doors. 

OBÝVACÍ SESTAVY
living room sets coffee tables 

/ Lakované stolky ve vybraných barvách nebo 
mořené stolky v designovém provedení. 
/ Lacquered tables in selected colours or wood 
stained tables in a designer finish. 

KONFERENČNÍ STOLKY



Obývací sestavy a konfereční stolky / living room sets and tables
Obývací sestavy s možností otevřených nik, knihoven nebo designovou TV stěnou /
Living room sets with the option of open niches, bookcases or a designer TV wall



Obývací sestavy a konfereční stolky / living sets and tables
Kombinace keramického obkladu stěny s lakovaným provedením /
Combination of ceramic wall tiles in a painted finish



Obývací sestavy a konfereční stolky / living room sets and tables 
Obývací sestavy s otevřenými nikami a sklopnými skříněmi /
Living room sets with open niches and folding cabinets



Obývací sestavy a konfereční stolky / living sets and tables 
Barevně a materiálově sladěný nábytek v interiéru od jednoho výrobce /
Colour and material coordinated living room furniture from one manufacturer



 

6NÁBYTEK DO KOUPELNY
bathroom furniture 

Kvalita a design také pro koupelnový nábytek. Skříňky pod umyvadla, vysoké skříně nebo 
atypické řešení na míru. To vše vyrábíme v nejvyšší kvalitě s důrazem na vysokou odolnost  
a dlouhodobost nábytku, které dosahujeme kompletním zalakováním a uzavřením všech hran 
jednotlivých dílců. 

Quality and design also for bathroom furniture. Cabinets under sinks, tall cabinets or atypical 
customised solutions. We produce all of the above in the highest quality with an emphasis on 
high durability and longevity, which we achieve by completely varnishing and sealing all edges 
of individual parts. 



veneered furniture 

/ Dýhované skříňky s finálním vrstvou 
transparentních NANO laků a ochranou proti 
vlhkosti.
/ Veneer cabinets with a final coat of transparent 
NANO varnish and moisture protection.

DÝHOVANÝ NÁBYTEK

/ Lakované skříňky pod umyvadla nebo vysoké 
skříně v povrchové úpravě nejvyšší kvality.
/ Lacquered cabinets to fit under sink cabinets or 
tall cabinets in the highest quality finish. 

LAKOVANÝ NÁBYTEK
varnished furniture 



Lakovaný nábytek do koupelny / varnished bathroom furniture 
Lakovaný koupelnový nábytek v nejvyšší kvalitě a nadčasovém designu /
Lacquered bathroom furniture in the highest quality and timeless design



Dýhovaný nábytek do koupelny / veneered bathroom furniture 
Designové a praktické dýhované skříňky s NANO laky v pěti odstínech moření, včetně moření na přání zákazníka /
Veneered cabinets with NANO varnish finish in five stain colours 



 

7SEDACÍ SOUPRAVY A KŘESLA
sofas and armchairs 

Rozmanitá nabídka sedacích souprav a křesel ve vybraných látkách a kůžích. Dbáme na každý 
detail a velkou pozornost věnujeme řešení konstrukcí, výběru materiálů i správné ergonomii. 
Vybrané modely mají navíc možnost elektronického polohování nebo vyhřívání. V nabídce jsou 
také rozkládací sedací soupravy s kvalitní matrací na příležitostné spaní.

A wide range of sofa sets and armchairs in selected fabrics and leather. We pay attention to 
every detail and give close attention to the design, choice of materials and the right ergonomics. 
Selected models also have the option of electrical positioning and heating. Our range includes 
folding bed sofas with quality mattresses for occasional sleeping.



armchairs 

/ Vybrané provedení sladíme se sedací 
soupravou, včetně vybraného odstínu dýhy.  
/ We will match the chosen design with the best 
sofa set, including the chosen shade of veneer.  

KŘESLA

/ Sedací soupravy skvěle navazují na solitérní 
nábytek v našem portfoliu. 
/ The sofa sets are perfectly match with the 
individual furniture pieces featured in our portfolio. 

SEDACÍ SOUPRAVY
sofas 



Sedací soupravy a křesla / sofas and armchairs
Designové sedací soupravy, které vás budou bavit /
Timeless designer sofa sets that you will fall in love with



Sedací soupravy a křesla / sofas and armchairs
Sedací soupravy a křesla dokonale sladěné s interiérovým nábytkem /
Sofa sets and armchairs perfectly matched with interior furniture



 

8ŽIDLE A STOLY
chairs and tables 

Nadčasovost a kvalita charakterizuje každou naši realizaci, která je jedinečná právě svou 
uceleností. Naše výrobní portfolio zahrnuje také jídelní stoly, včetně židlí a jídelních křesílek 
vlastního designu, které lze dokonale sladit s ostatním nábytkem. 

All our interiors are characterised by their timelessness and quality, and are unique in their 
integrity. Our range is supplemented by dining and coffee tables including chairs and lounge 
suites of our own design, which match perfectly with other furniture. 



tables 

/ Originální design a rozměry jídelních stolů,  
s možností sladění s interiérovým nábytkem.
/ Original design of dining tables with the option 
to match them with the interior furniture.

STOLY

/ Klasické i barové židle v různých odstínech 
moření a širokým výběrem čalounění.
/ Classic chairs and bar chairs in different shades 
of wood stain and a wide choice of upholstery.

ŽIDLE
chairs 



Židle a stoly / chairs and tables
Oblíbený model stolu JS32 z masivního dřeva v dubovém provedení /
Popular JS32 model table made of solid wood in oak design



Židle a stoly / chairs and tables 
Sladěné barevné provedení a moření stolů a židlí /
Matching colours and wood stain of table and chairs



REALIZACE HANÁK
selected interior implementation 

111LUXURY MINIMALISMUS WHITE GLOSS NATURE222 333 444

Prohlédněte si výběr našich re-
alizovaných projektů, ve kterých 
představujeme nejrůznější varianty 
a možnosti provedení a poukazu-
jeme na přednost sjednocených 
interiérů. Vždy se soustředíme na 
to, co je skutečně důležité, a to je 
jednotná kvalita a design. 

Take a look at a selection of our 
completed projects, where we 
present different variants and 
design options and highlight the 
advantage of unifi ed interiors. We 
always focus on what is really im-
portant, and that is consistent qu-
ality and design. 



555CONCEPT COMBINATION RUSTIC ELEGANT666 777 888



 

S kombinací přírodní dýhy a mat-
ného či lesklého laku neuděláte 
nikdy chybu. Zvolit můžete kon-
trastní variantu nebo barvy po-
dobného odstínu. Realizace, ve 
které se skloubí přírodní dýha  
v hnědém provedení a matného 
laku v titanu okouzlí každého. 

You can never go wrong with  
a combination of natural veneer 
and matt or gloss varnish. Choo-
se either a contrasting variant of 
colours or similar shades. The 
implementation, which combines 
natural veneer in brown and matt 
varnish in titanium, will enchant 
everyone.

1



dýha dub rustikal hnědý / lak titan mat
veneer classic brown oak / varnish star titanium matt



Obklady, které se prolínají nejen 
celou chodbou, ale také navazují 
na kuchyni, jsou známkou našich 
řemeslných zkušeností ve spojení 
s nejmodernějšími technologický-
mi 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 ourcraftsmanship in conjunc-
tion with the latest technological 
processes. Careful processing 
and installation of panels result in 
beautiful and luxurious interiors. 





 

2
Interiér v přírodní dýze doplněný  
o bílý lak se nese na vlně jednot-
ného provedení a komplexního ře-
šení. 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 de-
sign and comprehensive solution. 
MILLENIUM interior doors in white 
varnish fit perfectly into the ELITE 
| LINE kitchen space and almost 
blend in with their surroundings.



dýha dub americký přírodní OLD / lak bílá polar mat 
veneer OLD classic oak / varnish polar white gloss



Interiérové dveře SPACE v dýze 
dubu amerického OLD zase skvě-
le oživují bílé prostory chodeb  
a ostatních místností v domě. 
Součástí realizace bylo také dodá-
ní posuvných interiérových dveří 
na míru se speciálním uchycením 
do obývacího pokoje. 

SPACE interior doors in ameri-
can oak OLD veneer, on the other 
hand, perfectly enliven white corri-
dor spaces and other rooms in the 
house. Part of the implementation 
was also the delivery and installati-
on of specially-fixed sliding interior 
doors tailored to the living room. 





 

3
Čím dál častěji je požadavek na 
sladěnost interiéru, a to nejen po 
stránce designu a provedení, ale 
také po stránce kvality, který ne-
jen 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.



lak bílá polar vysoký lesk 
varnish polar white gloss



Ve zmíněném duchu komplexnosti 
nabízí realizace pohled na bezú-
chytkovou kuchyni ELITE, obývací 
pokoj a interiérové dveře MILLENI-
UM v jednotném bílém laku v les-
ku. Interiérové dveře jsou ve stan-
dardním provedení i ve variantě 
do obkladu doplněné o designové 
drážkování. 

In the aforementioned spirit of 
comprehensiveness, the imple-
mentation 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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Nádherný interiér se zaoblenými 
prvky poukazuje na řemeslnou 
zkušenost a rozmanitost naší vý-
roby. Zmíněné zaoblení, které se 
objevuje u interiérového i solitér-
ního nábytku vytváří komfortní  
a ucelené prostředí.

A beautiful interior with roun-
ded elements shows the craft-
smanship and diversity of our 
production. The aforementioned 
roundness that presents itself in 
both interior and individual furni-
ture pieces creates a comfortable 
and uniform environment.



dýha dub rustikal přírodní 
veneer OLD classic oak 



Interiérové dveře SPACE, pro kte-
ré je charakteristické provedení  
v přírodní dýze, dávají díky speci-
ální povrchové úpravě vyniknout 
její struktuře i kresbě. Vybraný 
přírodní odstín dýhy poté dokouzlí 
příjemnou a nadčasovou atmosfé-
ru celého interiéru.

SPACE interior doors, characteri-
sed by their natural veneer finish, 
make the structure and pattern 
of the veneer stand out thanks to  
a special surface treatment. The 
selected natural shade of the 
veneer then creates a pleasant 
and timeless atmosphere of the 
entire interior.
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Zařízení kvalitního domova u jed-
noho výrobce, na jednom místě  
a bez zbytečných starostí. Vý-
sledkem je poté komfortní bydlení  
v jednotném stylu a provedení, 
a to vše díky našemu konceptu 
kompletních interiérů - HANÁK IN-
TERIOR CONCEPT. 

Quality home furnishings from one 
manufacturer, in one place and 
without unnecessary hassle. The 
result is then comfortable living 
in a uniform style and design, all 
thanks to our concept of comple-
te interiors - HANÁK INTERIOR 
CONCEPT. 



dýha dub rustikal přírodní OLD / lak titan mat
veneer OLD classic oak / varnish star titanium matt



Pozornost v tomto interiéru si za-
slouží dominující přírodní dýha, 
která je skládána do figury a tím je 
zajištěna její dokonalá návaznost  
v rámci nábytku i titanový lak  
v hlubokém matu s NANO tech-
nologií, která zajistí odolnost a pří-
rodní vzhled nábytku. 

Simply perfect. Every room is me-
ticulously designed down to the 
smallest detail. MILLENIUM interi-
or doors, as well as the furniture, 
are all varnished in stylish white, 
including the inside of the design 
handle. All our varnishes and la-
cquers offer the highest resistance 
against chemicals and mechanical 
wear. 
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Realizujeme také menší byty nebo 
byty pro nájemní bydlení dodáva-
né na klíč. Krásná realizace v ze-
mitých odstínech je ukázkou toho, 
jak může být takový byt navržen 
a sladěn v rámci stejného prove-
dení. 

We also create smaller apartments 
or apartments for rental housing 
delivered on a turnkey basis. The 
beautiful design in earthy shades 
is an example of how such an 
apartment can be designed and 
coordinated within the same de-
sign. 



dub rustikal natur / champagne 
oak rustic nature / champagne



Zobrazený byt je z projektu Uni-
city Plzeň, kde jsme dodávali 205 
kompletně vybavených bytů na 
klíč pro nájemní bydlení. V naší 
režii proběhlo také zařízení jednot-
livých interiérů veškerým vybave-
ním, dekoracemi, a to včetně lůž-
kovin a vnitřního vybavení kuchyní.

The apartment shown is from the 
Unicity Plzeň project, where we 
delivered 205 fully equipped turn-
key apartments for rental housing. 
Under our direction, the individual 
interiors were also fully equipped 
and decorated, including bedding 
and kitchen interiors.





 

Model LYON splňuje požadavky 
na rustikální a současně také na 
moderní styl bydlení, a to díky 
decentnímu a jemnému rámečku, 
kterým je charakteristický. 

The LYON model meets the requi-
rements for a rustic and at the 
same time modern style of living, 
thanks to the subtle and delicate 
frame that characterises it. 
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lak šedá mat / mocca star mat 
varnish grey matt / star mocca matt



Atypické prostory investorů si 
žádaly také nadstandardní i ori-
ginální prvky v podobě zdobných 
říms a preciznost do posledního 
detailu. Celému interiéru dominuje 
šedý lak v matu až na koupelny, 
které zdobí zemitější barvy v po-
době matných laků mocca star     
a champagne.

The atypical spaces of the inves-
tors also required superior and 
original elements in the form of 
decorative cornices and precision 
to the last detail. The entire interior 
is dominated by grey matt varnish, 
except for the bathrooms, which 
are decorated with earthier co-
lours in the form of matt varnishes 
mocca star and champagne.





 

8
Prostorný dům, ve kterém na vás 
dýchne atmosféra francouzského 
stylu a elegance. V interiéru domi-
nuje rustikální nábytek s jemnou 
patinou, která je promítnuta také 
na interiérové dveře.

A spacious house where you will 
feel the atmosphere of the French 
style and elegance. The interior is 
dominated by rustic furniture with 
a fine patina, which is also reflec-
ted on the interior doors.



dýha dub magnolia patina
veneer magnolia patina oak



Propracované prvky v interiéru 
jsou prací našich zkušených truh-
lářských mistrů, kteří se věnují 
každému z prvků velmi detailně. 
Díky kombinaci nejmodernějších 
technologií a tradičního řemesla, 
můžeme zaručit, že váš náby-
tek bude vypadat vždy originálně  
a přirozeně. Pozornost si zaslouží 
interiérové dveře, které byly vy-
robeny na míru a nabízí originální 
řešení v interiéru.

Sophisticated interior elements 
are the work of our experienced 
carpenters, who pay a great deal 
of attention to each detail. The 
combination of the latest produ-
ction technology and traditional 
craftsmanship guarantees that 
your furniture will always look na-
tural and original. Custom-made 
interior doors deserve attention 
because they offer original interior 
design solutions.   





HISTORIE ZNAČKY HANÁK
history of HANÁK brand 

1926 - 1950
/ Josef Hanák, zakladatel firmy 
na kvalitní dýhovaný nábytek.
/ Josef Hanák, founder of the 
company for quality veneered 
furniture.

1990
/ Obnovení výroby v původních 
dílnách Josefa Hanáka. 
/ Renewal of manufacture in Josef 
Hanák‘s original workshops. 

2004
/ Otevíráme vlastní Design 
centrum zaměřené na vývoj  
a inovace. 
/ We open our own Design Center 
focused on development  
and innovation.

1993
/ Jako první v České republice 
představujeme lakované 
kuchyně ve vysokém lesku. 
/ We are the first in the Czech 
Republic to present the varnished
kitchens in high gloss.



2009
/ Otevření největšího 
interiérového studia HANÁK 
FORUM v České republice. 
/ Opening of the largest interior 
studio in the Czech Republic,  
the HANÁK FORUM.

2014
/ Zahájení výroby interiérových 
dveří v nejvyšší kvalitě.
/ Start of production of interior 
doors of the highest quality.

2022
/ Neustálé investice  
do nejmodernějších technologií.
/ We are constantly investing  
in state-of-the-art technologies. 

2017
/ Představení HANÁK INTERIOR 
CONCEPT v plném rozsahu.
/ Presentation of HANÁK INTERIOR 
CONCEPT in its entirety.



VÝROBNÍ ZÁVOD HANÁK
HANÁK production facility

Za vysokou kvalitou nábytku 
stojí spojení tradičního řemesla               
a technologicky nejlépe vybave-
né společnosti na výrobu nábytku             
v České republice.   

We have only been able to achie-
ve this high quality and success 
thanks to the combination of tra-
ditional craftsmanship and the 
most advanced furniture produ-
ction technologies available in the 
Czech Republic.  





PRECIZNOST A ZKUŠENOST 
ZAMĚSTANCŮ
precision and experience of employees  





NEJMODERNĚJŠÍ 
VÝROBNÍ ZÁVOD V ČR
the most modern production plant in the Czech Republic  





NEJKVALITNĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE LAKOVÁNÍ
highest quality varnish application technology  





JSME VÁM NABLÍZKU
we are close to you 

Praha
Brno
Popůvky u Kojetína
České Budějovice
Hradec Králové
Plzeň
Zlín
Kladno
Ostrava 
Jihlava
Liberec
Olomouc
Ústí nad Labem
Pardubice
Kolín
Mladá Boleslav
Lovosice
Šumperk

Česká republika

Bratislava
Košice
Zvolen
Žilina

Most 
Hodonín
Prostějov
Vsetín

Slovenská republika

USA New York / Miami / Florida / Seattle / Charlotte

Anglie Newport / Suffolk / Chelmsford / South Benfleet / Canterbury

Rakousko Vienna

Belgie Houtvenne

Litva Kaunas

Maďarsko Szekszárd

Bulharsko Sofia

Kazachstán Almaty / Astana



Most 
Hodonín
Prostějov
Vsetín

Slovenská republika
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