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Novinku ve výrobním programu společnosti HANÁK NÁBYTEK představují luxusní interiérové dveře. 
V bezfalcovém provedení s výškou křídla od 1970 až do 2500 mm a s lakovanou nebo dýhovanou 
povrchovou úpravou. Designově jsou dveře HANÁK sjednoceny s ostatním nábytkem a nabízí tak 
možnost vytvořit harmonický interiér v jednotném stylu. V nabídce je 10 typů dveří a vybrat si můžete 
od dveří plných, přes prosklené až po jedno případně dvoukřídlé zásuvné. Dveře jsou vybaveny 
magnetickým zámkem, mechanickým prahem, speciálními  zapuštěnými závěsy s nosností 2 x 50 kg a 
zesílenou stěnou křídla s vysokou mechanickou a protihlukovou odolností.

Luxury interior doors represent a new feature in the HANÁK NÁBYTEK production programme. Rabbet-
free construction, 1970 - 2500 mm high, with varnish or veneer surface finish. HANÁK doors correspond 
with the other furniture, thus creating a harmonious interior in a unified style. The offer contains ten types 
of doors from solid and glazed doors to single or double-leaved slide-in doors. The doors are fitted with 
a magnetic lock, a mechanical threshold, special embedded hinges with bearing capacity 2 x 50 kg and 
reinforced leaf with high mechanical and acoustic resistance.

Новинку в производственной программе компании „ГАНАК МЕБЕЛЬ“ представляют роскошные 
межкомнатные двери. В бесфальцевом исполнении с высотой створки от 1970 до 2500 мм и с 
лакированной и фанерованной поверхностной обработкой. Двери ГАНАК унифицированы дизайном с 
остальной мебелью и, таким образом, возникает возможность создать гармоничный интерьер в единном 
стиле. В предложении имеется 10 типов дверей и Вы можете выбирать из сплошных, застекленных, 
одностворчатых или двухстворчатых или же раздвижных дверей. Двери снабжены магнитным замком, 
механическим порогом, специальными потайными петлями с несущей способностью 2 x 50 кг и 
укрепленной стеной крыла с высокой механической и противошумовой прочностью.
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SPACE 
Moderní vzhled, jednoduchá elegance a čisté 
linie se snoubí s pečlivě vybranými přírodními 
materiály. Tento model dává vyniknout struktuře 
dřeviny a její jedinečné kresbě. Dle orientace 
směru vláken dýh se dveře nabízí v horizontálním 
i vertikálním provedení.

The modern appearance, simple elegance and 
clear lines are combined with carefully selected 
natural materials. This model accentuates the 
wood structure and its unique design. The doors 
are offered in a horizontal or vertical design 
according to the orientation of the fibre in the 
veneer.

Современный вид, простая элегантность 
и чистые линии сочетаются с тщательно 
подобранными природными материалами. Эта 
модель отличается структурой древесины и ее 
исключительным рисунком. По ориентировке 
направления волокон шпона предлагаем 
двери в горизонтальном и вертикальном 
исполнении.

dýha wenge, zárubeň 456 - 7







MATRIX
Elegantní a velmi vkusné řešení! Mistrovské řemeslné zpracování dělá 
z tohoto modelu alternativu pro všechny, kteří mají rádi nadčasové 
bydlení.

Elegant and very tasteful design! Top-class craftsmanship makes this 
door an alternative for those who prefer timeless housing.

Элегантное и весьма изящное решение! Мастерская ремесленная 
обработка создает из этой модели альтернативу для всех тех, кто 
любит вневременное жилье.

dýha cocobolo, zárubeň 45 8 - 9



STORM
Dřevo a sklo se harmonicky pojí a vzniká originální dveřní křídlo, které se stává 
jednou z dominant Vašeho interiéru.

Wood and glass are harmoniously combined in an original door leaf, which 
creates one of the dominants of your interior.

Древесина и стекло гармонично сочетаются и возникает оригинальная 
створка двери, становящаяся одной из доминант Вашего интерьера.

dýha wenge světlé, zárubeň 4510 - 11









lak violeta - vysoký lesk, zárubeň  90

MILLENIUM
Jednoduché tvary kolekce Millenium jsou nabízeny ve velkém 
množství lakovaných odstínů. Vysoce kvalitní povrchová 
úprava dává tomuto modelu zvláštní akcent. Dveře jsou k 
dispozici v široké škále barevných odstínů.

The simple shapes of the Millenium collection are offered in 
a large amount of varnish tones. The high quality surface 
finish gives this door a special vigour. The doors are available 
in a broad range of tones.

Простые формы коллекции Millenium предлагаются во 
множестве различных оттенков лака. Высококачественная 
обработка поверхности придает этой модели особую 
привлекательность. Имеются в рапоряжении двери в 
широкой шкале цветовых оттенков.
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SPIRIT
Unikátní systém bezrámového uchycení skleněné výplně dodá Vašemu interiéru punc 
jedinečnosti. Použité kalené sklo je více odolné proti rozbití a zároveň zde není pouhou 
výplní, ale stává se nosným a dominantním prvkem tohoto modelu.

A unique, frameless attachment of the glazing gives your interior a stamp of individuality. 
The hardened shatter-proof glass is not a mere glazing; it becomes a dominant element 
of this model.

Уникальная система безрамного закрепления стеклянной филенки придаст Вашему 
интерьеру вид исключительности. Примененное каленое стекло более прочно и 
одновременно служит не только филенкой, но становится несущим и доминирующим 
элементом этой модели.

dýha teak, zárubeň 45 16 - 17



PARIS
Vysoká kvalita zpracování a nadčasový design udržuje dveře v čistých 
liniích a v jedinečné harmonii s okolním interiérem. Tyto designové 
dveře zaujmou vysoce precizním zpracováním s nápadně elegantním 
vzorem dýhy.

High craftsmanship and timeless design keep this door in clear 
lines and a unique harmony with the surrounding interior. This door 
captivates with high-precision craftsmanship and noticeably elegant 
style of the veneer.

Высокое качество обработки и вневременный дизайн поддерживают 
дверь в чистой линии и в исключительной гармонии с окружающим 
интерьером. По дизайну эта дверь отличается высокоточной 
обработкой и заметным элегантным рисунком шпона.

kořenová dýha ořech - vysoký lesk zárubeň 4518 - 19





FRAME
Detailní řemeslné zpracování konstrukce a čistota tvaru činí z dveří typu Frame 
velmi oblíbený prvek pro všechny typy interiérů.

The meticulous craftsmanship and clearness of the shape make the Frame doors 
a very popular element in all types of interior.

Благодаря детальной ремесленной обработке конструкции, чистоте формы, 
дверь типа Frame является весьма популярным элементом для всех интерьеров.

dýha bílá, zárubeň 4520 - 21







FLAMENCO
Tyto elegantní posuvné dveře lze s úspěchem použít při rekonstrukcích, 
kde není kladen důraz na speciální stavební úpravy. Střízlivé dveře, 
kterým ovšem nechybí originalita.

This elegant sliding door can be used in reconstructions where no 
emphasis is put on special constructional modifications. A sober 
door which does not miss originality.

Эти элегантные раздвижные двери могут быть успешно применены 
в реконструкциях, при которых не подчеркиваются специальные 
строительные оформления. Скромная дверь, которая обладает 
оригинальностью. 

dýha makasar - vysoký lesk 22 - 23



BOSTON
Pojďte s námi do prostoru. Tento model je ideálním řešením 
pro optimální využití interiéru. Pohyb dveřních křídel může být i 
synchronizován.

Follow us into the space. This model represents a perfect solution 
for ideal improvement of the interior. The movement of the door 
leaves can be synchronized.

Пойдемте с нами в пространство. Настоящая модель является 
оригинальным решением для оптимального использования 
интерьера. Движение створок дверей может быть и 
синхронизированным.

24 - 25 dýha wenge - mat, zárubeň 90







TANGO
Jemný a diskrétně vypracovaný styl. Posuvné dveře kolekce TANGO jsou ideální 
volbou pro ty, co mají rádi ve svém domově eleganci bez rušivých elementů. 
Jejich způsob zavírání nezabírá žádné místo a dovolí Vám rozmístit nábytek do 
prostoru dle libosti.

A delicate, discretely elaborated style. The TANGO sliding doors make a 
perfect choice for people who love elegance without disturbing elements in 
their homes. The closing concept occupies no space, thus allowing random 
distribution of furniture around the space.

Тонкий и дискретно разработанный стиль. Раздвижные двери из коллекции 
TANGO являются идеальными для тех, кто любит в своем доме элегантность 
без раздражающих элементов. Их способ закрывания не занимает никакого 
места и позволит Вам расставить мебель в помещении по Вашему желанию.

26 - 27dýha makasar - vysoký lesk, zárubeň 45
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SPACE
Luxusní vysoký lesk dodá tomuto modelu jedinečnou nezaměnitelnou 
tvář. Vysoce kvalitní lak zdůrazní akcent dýhy a dodá tak Vašemu interiéru 
nezaměnitelnou tvář. Dveřní křídlo je zdůrazněné elegantní zárubní, která ctí 
povrchovou úpravu a je rovněž ve vysokém lesku.

Luxury high gloss gives this model unique originality. The high quality 
varnish accentuates the pattern of the veneer, thus giving your interior an 
unmistakable character. The door leaf is emphasised by an elegant frame 
which corresponds with the surface finish in high gloss.

Роскошный блеск придает этой модели исключительную оригинальность. 
Высококачественный лак подчеркивает структуру шпона и придает Вашему 
интерьеру исключительный вид. Створку двери подчеркивает элегантная 
дверная коробка с соответствующей поверхностной обработкой и 
отличающейся также ярким блеском.

dýha lapacho - vysoký lesk, zárubeň 45



Detail zapuštěného závěsu - standardně jsou dveře 
osazeny dvěma závěsy o nosnosti 2 x 50 kg, od výšky 
dveří 2200, třemi závěsy.

Detail of an embedded hinge. The doors are fitted 
with two hinges with a bearing capacity 2 x 50 kg as a 
standard; from the height of 2,200 mm, there are three 
hinges. 

деталь потайной петли. Двери стандартно 
оснащены двумя петлями с несущей способностью 
2 x 50 кг, начиная с высоты дверей 2200 мм - тремя 
петлями.

Magnetický zámek s jednou střelkou, tichým chodem 
při zavírání a možností zavření dveří bez použití kliky.
Magnetic lock with one latch, silent closing operation, 
even without using a door-handle.
Магнитный замок с одной стрелкой, тихим ходом 
при закрывании и возможностью закрыть дверь без 
применения ручки.

Punc originality s citem pro detail - do všech typů dveří 
je vsazeno originální logo HANÁK.

A hallmark of originality with a taste for detail. The 
original HANÁK logo is inserted in the border of all 
types of the doors. Even a simple door thus becomes 
a gem of your flat.

Марка оригинальности с вниманием к деталям. 
У всех типов дверей в ребро двери вставлен 
оригинальный логотип HANÁK. И простая дверь 
может стать драгоценностью Вашей квартиры.

Detail magnetického zámku.
Detail of the magnetic lock. 
Деталь магнитного замка

kování a zámky
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Zárubeň 45 - provedení lak a dýha.
Frame 45 - varnish and veneer.
дверная коробка 45 - исполнение лак и шпон

Zárubeň 90 - pouze u provedení lak.
Frame 90 - only for varnish design.
дверная коробка 90 - только в исполнение лак

typy zárubní

Naše zárubně se vyznačují detailním řemeslným zpracováním, elegantním řešením a estetickou 
čistotou. Originální zkosení obložek dodá zárubním punc jedinečnosti. Každá linie zárubně je 
promyšlena tak, aby vyhověla vašim požadavkům. Zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových 
úpravách odpovídajících dekorům dveří a to včetně luxusní povrchové úpravy ve vysokém lesku.

Our frames are distinguished by meticulous craftsmanship, elegant designs and aesthetic clarity. 
An original bevel in the casing gives the frames a stamp of individuality. Each line of the frame is 
contemplated with regard to your requirements. The frames are produced in all surface modifications 
corresponding with the door decors, including luxury finish in high gloss.

Наши дверные коробки отличаются детальной ремесленной обработкой, элегантным решением и 
эстетической чистотой. Оригинальный скос обшивки придает дверной коробке вид исключительности. 
Каждая линия дверной коробки продумана так, чтобы отвечала Вашим требованиям. Мы выпускаем 
дверные коробки во всех поверхностных обработках, отвечающих декору дверей, включая роскошные 
поверхностные обработки с ярким блеском.



Možnost hloubkového nastavení zárubně dle tloušťky stěny je pro nás samozřejmostí
Depth-adjustment of the frame according to the wall thickness is a natural thing for us.
Bозможность глубокой установки дверной коробки по толщине стены само-собой разумеется.

Dveře jsou definovány šířkou stavebního otvoru (ŠSO), výškou stavebního otvoru (VSO), hloubkou stavebního 
otvoru (HSO).  Při návrhu je nutné počítat i s jmenovitými rozměry (JR) i vnějšími rozměry (VR) zárubně.

Doors are defined by the width of door (SSO), height of door (VSO), depth of door (HSO). When the proposal is 
necessary to count with the nominal dimensions (JR) and external dimensions (VR) doors frames.

Дверца определены шириной строительного проёма (ŠSO) высотой строительного проёма (VSO) глубиной 
строительного проёма (HSO). Для предложение нужно рассчитывать с основным размер (JR) и с внешним 
размером. (VR)



čiré matované satinato-matelux screen

činčila madras - pave crepi dominos mastercarre

skla

integrovaný dveřní práh

Automatický dveřní práh pro jednokřídlové i dvoukřídlové dveře. Vhodný pro otevíravá i posuvná křídla. Práh je z přírodního 
hlíníku, těsnění z černého modifikovaného silikonu. Zvyšuje zvukovou a tepelnou izolační schopnost dveří.

32 - 33

Integrated threshold. An automatic threshold for single and double-leaved doors. It is suitable for hinged doors as well as 
sliding doors. The threshold is made of natural aluminium, the seal is black modified silicon. It is an acoustic insulating 
element attached to the bottom side of the door leaf.

Автоматический дверной порог для одностворчатых и двустворчатых дверей. Пригоден для открывающихся и 
раздвижных створок. Порог из чистого алюминия, уплотнение из черного модифицированного силикона. Это 
конструктивное звукоизолирующее дополнение, размещенное на нижней стороне створки.

Uvedená skla jsou určena pro modely STORM, SPIRIT, FRAME, BOSTON.



U lakovaných povrchových úprav nanášíme na obou stranách dveří včetně hran 5 vrstev akrylátového laku. Ten 

je následně vytvrzen pomocí UV záření. Po vytvrzení jsou aplikovány ještě 2 finální vrstvy polyuretanových laků 

ve vysokém lesku případně matu. Výsledkem je nejdokonalejší a nejkvalitnější povrchová úprava dveří. Ta má 

téměř neomezenou životnost, absolutní odolnost proti vlhkosti a vysokým teplotám (až do 500 °C) a nejvyšší 

možný stupeň lesku, který nelze dosáhnout žádnou jinou technologií. Jako skuteční výrobci vám navíc můžeme 

i po letech dveře  doplnit či opravit při zachování stejného odstínu barvy laku.

lak

odolnost proti 
poškrábání

tepelná 
odolnost

barevná stálost odolnost proti 
vlhkosti

7 vrstev laku

2 vrstvy finálního 
polyuretanového laku

5 vrstev akrylátového laku
s UV tvrzením

 MDF 9 mm

dveřní jádro s 
odlehčenou konstrukcí

For varnished surfaces, five layers of acrylic varnish are separately applied as a primer coat to doors on both 

sides. This coat is then hardened by UV radiation. After hardening, another two top layers of polyurethane 

varnish are applied for high gloss or matt. This method results in the most perfect surface treatment of the 

doors. Its life is almost unlimited and it is absolutely resistant to humidity and high temperatures (up to 500°C); 

the highest possible standard of gloss cannot be produced by any other technology. As the genuine producers, 

we are able to supplement the door or repair it with an identical tone of the varnish even after years.

На двери с поверхностной обработкой лаком наносится по отдельности с обеих сторон, включая ребра, 5 слоев 
акрилового лака, как основа. Затем лак подвергается отвердению с помощью УФ облучения. После отвердения 
наносятся еще 2 финальных слоя полиуретанового лака для яркого блеска или мат. В результате получается 
наиболее совершенная и качественная поверхностная обработка дверей. Ее долговечность практически не 
ограничена, она абсолютно стойка против влажности и высокой температуры (вплоть до 500 °C) и обладает самой 
высокой степенью блеска, которую нельзя достичь никакой другой технологией. Как настоящие изготовители, мы 
можем Вам и спустя многие годы дверь дополнить или отремонтировать с сохранением одинакового оттенка лака.



dýha

U dýhovaných povrchových úprav v matu nanášíme na obou stranách dveří včetně hran 4 vrstvy a u varianty 

vysokého lesku 7 vrstev akryluretanového tranparentního laku. Vytváříme tak dokonalou funkční a estetickou 

ochranu pro povrchovou dýhu. Vylučujeme použití vodou ředitelných laků, které nedosahují požadované 

odolnosti. Díky nejmodernějším technologiím pro aplikaci laků a ekologické spalovně škodlivin si můžeme 

dovolit v našich lakovnách pracovat pouze s high-end laky na bázi polyuretanu. To nás řadí mezi absolutní 

evropskou špičku v kvalitě a odolnosti lakovaných povrchových úprav dveří.

odolnost proti 
poškrábání

tepelná 
odolnost

odolnost proti 
vlhkosti

4 vrstvy laku

34 - 35

4 vrstvy akryluretanového 
transparentního laku

dýha

MDF 9 mm

dveřní jádro s 
odlehčenou konstrukcí

For veneer surfaces, we apply  four layers of acrylic urethane transparent varnish in high gloss or matt on both 

sides of the door and the edges. We thus create a perfect functional and aesthetic protection of the veneer. 

We do not use water dilutable varnish because it does not achieve the required resistance. Our state-of-the-

art technologies for varnish application and toxic substance incinerator allow us to work only with high-end 

varnishes based on polyurethane. As a result, we rank among the absolute European leaders in the quality of 

varnished doors.

У шпоновых поверхностей с обеих сторон дверей наносятся, включая ребра, 4 слоя акрилуретанового прозрачного 
лака с ярким блеском или матом. Таким образом создается совершенная функциональная и эстетическая защита 
для поверхностного шпона. Исключаем применение водорастворимых лаков, которые не обладают требуемой 
стойкостью. Благодаря самым современным технологиям применения лаков и экологической установке для 
сжигания вредных веществ, мы можем в наших лакокрасочных цехах работать только с high-end лаками на 
основе полиуретана. Это относит нас к абсолютному европейскому уровню по качеству лаковых поверхностных 
обработок дверей.



Dveřní klika Entero. Nadčasový, jednoduchý design 
kování, který perfektně padne do ruky má mnoho 
doplňků ve stejném designu a povrchové úpravě. 

Klika Terry navržena a vyráběna od roku 2006 s velmi 
úzkou pohledovou linií pro kombinaci s designem dveří, 
kde je zdůrazněna horizontální linie dýhy

Klika Entry s novým prvkem v oblasti kování – otvor 
v celé délce rukojeti, který se stal ihned inspirací 
pro mnoho dalších výrobců. S tímto prvkem se nyní 
setkáváme u výrobců kování z celého světa, ale také 
výrobců vodovodních baterií, kuchyňských úchytek a 
dalšího podobného sortimentu. 

Klika Maya je svým tvarem předurčena do moderních 
budov na jednoduché plné dveře, popř. na dveře s 
vodorovnou dýhou. Klika na obdélníkové rozetě má 
do detailu propracované doplňky včetně WC kliček a 
madel. 

Klika Mimolimit - nadčasová elegantní dřevěná klika, 
navržená přední českou designérkou Barborou 
Škorpilovou. Klika se vyrábí ve více barevných 
odstínech s možností kombinací různých dřevin. Kování 
se vyznačuje elementárním tvarováním a přirozenou 
schopností dobře stárnout s interiérem. Perfektní 
design v kombinaci se stejnou dřevinou dveří.

Klika Toro s novou povrchovou úpravou TiN-B titan 
braun mat, která byla vyvinuta speciálně jen pro 
řadu kování DESIGN 2009. S tímto povrchem je klika 
předurčena k použití na špičkové dveře.

kliky a mušle
Na dveře značky HANÁK doporučujeme kvalitní kliky, mušle a zámky se špičkovým designem od české společnosti M&T.



Tukan je ve svém prostředí atraktivní a jen těžko k  
přehlédnutí. To platí pro kliku Tukan na dveřích i pro 
tukana v přírodě, který byl inspirací pro vyjímečný 
design kliky, která v jedné linii přechází z rozety na 
rukojeť. TOP design roku 2009.

Klika My vyráběná má všechny parametry stát se 
TOP klikou. Jednoduchý, ale přitom elegantní tvar s 
příjemným držením uspokojí i velmi náročné zákazníky.

Trinity je tvarově jednoduchá, ale designově zajímavá 
klika, kde se hranatá pohledová část elegantně ohýbá 
pro co nejpohodlnější uchopení. Tento prvek – navržený 
a sériově vyráběný firmou M&T od r. 2006 již nyní 
zdomácněl u mnoha značek kování a doplňků.

Lusy je navržena pro minimalistický vzhled dveří. Klika 
s rozetou je zapuštěna do dveří pro efekt hladkého, 
čistého dveřního křídla. Kování se vyrábí i v tmavých 
odstínech titanového povrchu.

Kvalitní design mušle Maya navíc vyráběný ve všech 
potřebných variantách (bez uzamykání, pro dozický 
klíč, cylindrickou vložku, WC zamykání, na sklo), 
předurčuje tento výrobek k širokému využití ve všech 
typů posuvných dveří.

36 - 37



SPACE  - provedení dýha mat

1970
2100
2200
2300
2400

vertikální 
horizontální

1970
2100
2200
2300
2400

sesazenka

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

teak, palisandr,
cocobolo, wenge světlé
dýha šedá 

1970
2100
2200
2300
2400

sesazenka teak, palisandr,
cocobolo, wenge světlé
dýha šedá

  výška šířka   orientace dýhy  horizontální (SPACE-DHM)  vertikalní (SPACE-DVM)

MATRIX  - provedení dýha mat  

  výška  šířka   orientace dýhy  provedení mat (MATRIX)    

STORM  - provedení dýha mat, sklo 

  výška šířka   orientace dýhy  provedení mat (STORM)  

1970
2100
2200
2300
2400

vertikální 
horizontální

SPIRIT  - provedení dýha mat, sklo 

1970
2100
2200
2300
2400

standart + RAL

MILENIUM  - provedení lak mat / vysoký lesk

   výška   šířka      provedení mat (MILENIUM-M)               provedení lesk (MILENIUM-L) 
  

standart + RAL

600
700
800
900

600
700
800
900

600
700
800
900

600
700
800
900

600
700
800
900

SPACE  - provedení dýha vysoký lesk 

1970
2100
2200
2300
2400

vertikální 
horizontální

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho

  výška šířka   orientace dýhy  horizontální (SPACE-DHL)  vertikální (SPACE-DVL)

600
700
800
900

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho

  výška šířka   orientace dýhy  horizontální (SPIRIT-DHM)  vertikalní (SPACE-DVM)

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

typy dveří



standart + RAL

SPIRIT  - provedení lak mat / vysoký lesk, sklo 

     výška      šířka         provedení mat (SPIRIT-M)                 provedení lesk (SPIRIT-L)   

standart + RAL
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PARIS  - provedení kořenová dýha vysoký lesk

1970
2100
2200
2300
2400

sesazenka

  výška   šířka orientace dýhy                 provedení lesk (PARIS) 

kořenová dýha ořech pouze na 
základě individuálního výběru

600
700
800
900

1970
2100
2200
2300
2400

600
700
800
900

FRAME  - provedení dýha mat, sklo

vertikální 
horizontální

     výška      šířka    orientace dýhy       horizontální (FRAME-DHM) vertikální (FRAME-DVM)

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

1970
2100
2200
2300
2400

600
700
800
900

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

standart + RAL

FRAME  - provedení lak mat / vysoký lesk, sklo 

standart + RAL

     výška      šířka                          provedení mat (FRAME-M) provedení lesk (FRAME-L)

1970
2100
2200
2300
2400

600
700
800
900

FLAMENCO  - posuvné ve vodící liště, provedení dýha mat 

1970
2100
2200
2300
2400
2500

vertikální 
horizontální

  výška šířka  orientace dýhy    horizontální (FLAMENCO-DHM)      provedení lesk (FLAMENCO-DVM) 

600
700
800
900

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

FLAMENCO  - posuvné ve vodící liště, provedení dýha vysoký lesk 

1970
2100
2200
2300
2400
2500

vertikální 
horizontální

  výška šířka  orientace dýhy    horizontální (FLAMENCO-DHL)       provedení lesk (FLAMENCO-DVL) 

600
700
800
900

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho



FLAMENCO  - posuvné ve vodící liště, provedení lak mat / vysoký lesk 

1970
2100
2200
2300
2400
2500

  výška šířka                                   provedení mat (FLAMENCO-M)              provedení lesk (FLAMENCO-L) 

600
700
800
900

standart + RAL standart + RAL

BOSTON  - provedení dýha mat, sklo

1970
2100

  výška šířka   orientace dýhy               provedení mat (BOSTON-DM)               provedení lesk (BOSTON-DL)

1250
1450
1650
1850

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho

BOSTON  - provedení lak mat / vysoký lesk, sklo

1970
2100

standart + RAL

  výška šířka                 provedení mat (BOSTON-M)               provedení lesk (BOSTON-L)

standart + RAL1250
1450
1650
1850

TANGO  - posuvné do pouzdra, provedení dýha mat

1970
2100

vertikální 
horizontální

  výška  šířka          orientace dýhy  horizontální (TANGO-DHM)                  vertikální (TANGO-DVM)

600
700
800
900

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

wenge, wenge bílá, wenge 
krém, teak, palisander, ořech 
americký, dub bělený, dub 
přírodní, cocobolo, wenge 
světlé,  dýha šedá

TANGO  - posuvné do pouzdra, provedení dýha vysoký lesk

1970
2100

vertikální 
horizontální

  výška  šířka          orientace dýhy  horizontální (TANGO-DHL)                  vertikální (TANGO-DVL)

600
700
800
900

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho

makasar, tineo, 
kmenový makasar
lapacho

TANGO  - posuvné do pouzdra, provedení lak mat / vysoký lesk

1970
2100

  výška  šířka                           horizontální (TANGO-M)                  vertikální (TANGO-L)

600
700
800
900

standart + RAL standart + RAL



Posuvné dveře do pouzdra - řez  (mm): 

Bezfalcové dveře otevíravé - řez (mm): 

rozměry stavebního otvoru rozměry dveřního křídla rozměry vnější zárubně

(ŠSO x VSO) (ŠDK x VDK) (VZ x ŠZ)

700 x 2020 620 x 1970 750 x 2040

800 x 2020 720 x 1970 850 x 2040

900 x 2020 820 x 1970 950 x 2040

1000 x 2020 920 x 1970 1080 x 2040

1350 x 2020 1270 x 1970 1430 x 2040

1550 x 2020 1470 x 1970 1630 x 2040

1750 x 2020 1670 x 1970 1830 x 2040

1950 x 2020 1870 x 1970 2030 x 2040

Instalační rozměry:
platí pro průchozí dveře výška 1970 mm

technické informace
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výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce)

Instalační rozměry:
platí pro posuvné dveře výška 1970 mm

rozměry stavebního otvoru rozměry dveřního křídla rozměry vnější zárubně

(ŠSO x VSO) (ŠDK x VDK) (VZ x ŠZ)

700 x 2020 670 x 1985 750 x 2040

800 x 2020 770 x 1985 850 x 2040

900 x 2020 870 x 1985 950 x 2040

1000 x 2020 970 x 1985 1080 x 2040

1350 x 2020 1320 x 1985 1430 x 2040

1550 x 2020 1520 x 1985 1630 x 2040

1750 x 2020 1720 x 1985 1830 x 2040

1950 x 2020 1920 x 1985 2030 x 2040

výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce)



1970                       2100                      2200            2300              2400                 2500*   

600                            700                          800                     900                          1250,1450,1650,1850 

rozměry dveří

* výška dveřního křídla 2500 mm pouze u modelu FLAMENCO



    dýha bílá (DBL)           dýha krém (DKR)        dub bělený (DDBBE)         cocobolo (DCOC)           dub přírodní (DDB)

   teak (DTE)            tineo (DTIL)                dýha šedá (DSE)        americký ořech (DOM)    wenge světlé (DWESV)

    palisandr (DPL)              kořenice (DKOR)           makasar (DMKL)          lapacho (DLPCH)                wenge (DWE)

dýhy

kmenový makasar (DKMK)
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        bílá  (S01L)                 slonová kost (S04L)  krém (S05L)         štěrková (S07L)   cappucino (S08L)

  bílá antik (S34L)           bílá satén (S30L)          jasmín (S27L)      béžová (S28L)                misty rose (S31L) 

  šedá (S25L)                   titan (S02L)                       safari (S29L)                hnědá vuitton (S32L)        antracit (S03L) 

laky



žlout. žlutá  (S06L)    žlutá (S24L)           oranžová (S21L)          kari (S18L)                  dark ivory (S33L)

 černá (S23L)            RAL

mocca ( S09L)                 šeřík (S35L)                    violeta (S26L)              sign. červená (S22L)      granátově červená (S20L)
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Все права защищены.
фирма АО  ГАНАК МЕБЕЛЬ  оставляет за собой право изменить информацию без предварительного 
предупреждения. Цветовой оттенок фотографий может не всегда отвечать реальности.






