
Malá revoluce v interiérových dveřích. 
Které jsou dnes nejžádanější?
Časy se mění a zákazníci přichází na fakt, že není radno podceňovat kvalitu a vzhled interiérových dveří. Tak 
jako se zvyšují nároky na samotné stavby dnešních rodinných domů, zvyšuje se logicky i poptávka po vysoce 
atraktivních a především maximálně kvalitních interiérových dveřích. Pryč je doba, kdy dveře stály v pozadí zájmu 
a stačila střední nebo dokonce nízká kvalita těch, které byly dostupné na českém trhu. Dnešní zákazníci chtějí víc 
a hledají originál. Kvalitní a designový originál, který podtrhne celý jejich interiér. A ještě lépe – který perfektně 
ladí s jeho ostatním vybavením. 

Ještě donedávna panovala na českém trhu poměrně slabá nabídka. 

Pokud chtěl náročný klient vysoce kvalitní a luxusně vypadající 

dveře, musel sáhnout po nějaké renomované zahraniční značce, což 

představovalo vysoké náklady, často problémy s dopravou, montáží, 

nemožností řešit zakázkové speciály jako šikminy apod. Mnohdy 

už samotná komunikace nebo záruční servis nebyly jednoduchou 

záležitostí. Tuto „díru na trhu“ využila značka HANÁK NÁBYTEK 

a díky svým výrobním možnostem a bohatým zkušenostem před 5 lety 

představila první modely na svou dobu nadstandardně kvalitních 

interiérových dveří vlastní výroby. 

Dveře MILLENIUM v oblíbeném lesklém 
nebo matném lakovaném provedení jsou 
nejprodávanějším modelem u HANÁKA 

KoMErčNí prEzENtAcE



Interiérové dveře této značky 

představují úplně jinou ligu a vymykají 

se téměř ve všech parametrech. 

Jsou souborem vlastních řešení 

výrobce, a to jak konstrukčních, 

tak designových. HANÁK šel 

cestou vlastního výrobku, který 

prostě nadchne, ať už se zaměříte 

na unikátní konstrukci dveřního 

křídla a zárubně, nebo si „posvítíte“ 

na samotnou povrchovou úpravu 

a materiály. A výčet ojedinělých 

vlastností tohoto výrobku tím nekončí.

Poměrně známou věcí je, že HANÁK 

pracuje s nejkvalitnějšími, resp. 

unikátními přírodními dýhami a jeho 

7vrstvý lak prémiové kvality už je 

v Česku pojmem. Tento výrobce je 

na trhu více než 25 let a prakticky 

od počátků se intenzivně věnuje 

vývoji a problematice lakování. 

Dnes používá takové technologie 

a postupy, kterými disponuje 

málokterý z jeho konkurentů. Svou 

vyšperkovanou kvalitu potvrzuje 

i v pravidelných nezávislých testech. 

Výroba dveří u HANÁKA je zakázkově 

orientovaná, nejde o masovou 

průmyslovou výrobu, na kterou jsme 

v České republice zvyklí. Každý 

interiér je z pohledu dveří řešen 

individuálně na míru. Značka už 

se ale prosazuje i do komerčních 

a developerských projektů, takže 

je připravena na sériovou výrobu. 

Kromě již jmenovaných originalit mají 

dveře HANÁK ve standardu například 

skryté dveřní závěsy a magnetický 

zámek se stavitelným protiplechem. 

Žádaný je i jednotný vzhled dveří 

a vrchního kování. Design kliky je pro 

celkový dojem stejně důležitý jako 

design dveřního křídla, proto je obojí 

sladěno do perfektního celku. 

rodinný dům s nábytkem a dveřmi 
HANÁK (INtErIor coNcEpt 
– jeden domov, jedna značka), 

interiérové dveře HANÁK jsou zde 
v různých modelech – plné dveře, 

posuvné prosklené dveře i dveře 
do obkladu, provedení dub rustikální 

tmavohnědý
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Když navštívíte nejbližší autorizované 

studio HANÁK s výstavkou dveří, už 

první manipulace s dveřmi naznačí, že 

jde o nadstandardní kvalitu. S velkou 

pravděpodobností vás zaujme zaoblené 

ostění zárubně, zárubeň ve vysokém 

lesku nebo nevšední modely pro 

různé styly bydlení. HANÁK má jak 

řadu moderních designových modelů, 

které jsou nejvíce žádané, tak nabídne 

i klasické modely. Novinkou v nabídce 

je vysloveně rustikální, velmi zdobný 

model VERONA, který je sladěn se stejným 

modelem kuchyně. Kompletní řadu modelů 

najdete na stránkách výrobce. 

Nejlepší vypovídací hodnotu mají ale reálné interiéry 

s dveřmi HANÁK. Řada zákazníků poskytla referenční fotografie 

ze svých domovů vybavených nábytkem HANÁK a součástí 

mnohých interiérů jsou právě i interiérové dveře. Doporučujeme 

prohlídku realizací na webu či facebooku výrobce. 

V závěru ještě zmíníme velmi trendovou záležitost, kterou 

jsou dveře do obkladu. Těm se budeme věnovat v příštím, 

květnovém čísle. Dveře do obkladu jsou výsostně 

designovou záležitostí, kterou volí ti nejnáročnější 

zákazníci a jsou opravdovou chloubou interiéru. I tyto 

dveře jsou k vidění v řadě realizací tradiční české 

značky HANÁK.

Dveře HANÁK do obkladu, 
provedení lak bílá, vysoký lesk

rustikální dveře VEroNA, 
novinka v nabídce dveří HANÁK
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