
ŠATNÍ SKŘÍNĚ A ŠATNY
Wardrobes and walk-in closets



JSME PŘESVĚDČENI,  ŽE KVALITA 
JE BUDOUCNOSTÍ NAŠÍ FIRMY. 

We are sure,  that  qual i ty  is  the future of  our company.

Ing.  Stanis lav Hanák
zakladate l  společnost i



Uspořádejte si svůj domov s šatnami značky HANÁK. Rozmanitá nabídka šatních skříní i otevřených šaten je jako stvořená  
pro každodenní uspořádání věcí a zajištění dostatku úložného prostoru. Kvalitní a konstrukčně propracované šatní skříně a šatny,  
včetně vnitřního vybavení, se stanou praktickým i estetickým prvkem každého interiéru. Jejich povrchová úprava je v nejkvalitnějších 
lacích v matu i lesku, luxusních přírodních dýhách ošetřených speciální technologií, dřevodekorech nebo v kombinaci těchto materiálů.

Organise your home with HANÁK walk-in closets. Our wide-ranging of wardrobes and open walk-in closets is perfect for organising your everyday  
belongings and provides plenty of storage space. High-quality and sophisticated wardrobes and walk-in closets, including internal furnishings,  
will become a practical and aesthetic element of any interior. They are finished with the finest matt and gloss lacquers, luxurious natural veneers 

treated with special technology, woodgrains or a combination of these materials. 

ŠATNÍ SKŘÍNĚ A ŠATNY
Wardrobes and walk-in closets



Hlavní myšlenka společnosti HANÁK

HANÁK’s main concept 
INTERIOR CONCEPT

4321KUCHYNĚ
/ kitchens  

INTERIÉROVÉ DVEŘE
/ interior doors

ŠATNY 
A ŠATNÍ SKŘÍNĚ
/ walk-in closets and wardrobes

POSTELE 
A NOČNÍ STOLKY
/ beds and bedside tables



7 865OBÝVACÍ SESTAVY 
A STOLKY
/ living room sets and tables

KOUPELNY
/ bathrooms 

SEDACÍ SOUPRAVY 
A KŘESLA
/ sofas and armchairs

JÍDLENÍ STOLY 
A ŽIDLE
/ dining tables and chairs

JEDEN DOMOV. JEDNA ZNAČKA.
One home. One brand. 



ŠATNÍ SKŘÍNĚ S OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI
Praktický a estetický doplněk do každého interiéru. 
Wardrobes with hinged doors / A practical and aesthetic accessory for any interior.

Široký výběr šatních skříní s otevíravými dveřmi, které nabízí praktické uspořádání a uschování 
všech nezbytných věcí. V nabídce máme šatní skříně prosklené, s hladkými dvířky, elegantní řešení 
s rámečkem nebo šatní skříně doplněné o zajímavá provedení, integrované niky či místo k sezení.

A wide selection of wardrobes with hinged doors that offer practical organisation and storage  
for all your essentials. We offer wardrobes with glass, smooth doors, elegant framed designs,  
or wardrobes with interesting designs, integrated niches or seating. 





Model šatní skříně SKY je charakteristický kovovým rámečkem 
a prosklenými dvířky, včetně variabilního uspořádání vnitřního 
prostoru. Oblíbené provedení vnitřního vybavení je v kombinaci 
přírodní dýhy, laku a laminátu. Integrované osvětlení podtrhuje 
její luxusní vzhled a exkluzivitu. Díky širokému portfoliu výrobků 
sladíme vybavení celé místnosti do stejných materiálů i barev. 

The SKY wardrobe model is characterised by its metal frame 
and glass doors and includes a variable interior layout.  
A combination of natural veneer, lacquer and laminate  
is a popular finish. The integrated lighting emphasises its 
luxurious look and exclusivity. Our wide product portfolio 
allows you to harmonise the furnishings of the entire room 
in the same materials and colours.

D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

SKY
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

kov
metal

sklo
glass



D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

SOLID
Model SOLID je výjimečný svým zafrézovaným úchytem  
v designovém provedení i kombinací dvou materiálů, které 
na šatní skříni vytváří velmi zajímavý a originální detail.  
Ve stejnojmenném designu vyrábíme také interiérové dveře  
a interiérový nábytek, díky čemuž lze skvěle vytvořit jednotný 
koncept celého interiéru.

The SOLID model is exceptional for its milled designer finish 
handle as well as the combination of two materials that create 
a very interesting and original detail on the wardrobe. We also 
produce interior doors and interior furniture in the same design, 
allowing for the creation of a fully unified interior concept.
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

lak
lacquer



D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

LINE
Minimalistickou šatní skříň LINE s hladkými dvířky lze doplnit 
o úchytku z naší aktuální kolekce nebo u ní ponechat čisté 
bezúchytkové provedení s dotykovým otevíráním. Svým 
jednoduchým designem dává šatní skříň vyniknout použitým 
materiálům a hodí se do každé části interiéru. Doplnit ji lze  
o prostor k sezení s integrovaným osvětlením nebo o zajímavou 
knihovnu. 

The minimalist LINE wardrobe with smooth doors can be 
complemented with a handle from our current collection  
or kept in a pure handle-free design with touch opening.  
The wardrobe‘s simple design makes its materials stand out 
and fit into any part of the interior. It can be complemented 
by a seating area with integrated lighting or an interesting 
bookcase.
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

lak
lacquer

dýha
veneer



D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

OPTIMA
Šatní skříň OPTIMA navazuje na řadu modelů s hladkými 
dvířky a stejně tak ji lze kombinovat s vybraným typem 
úchytky nebo bezúchytkovým provedením. Šatní skříň se 
odlišuje použitými materiály, kdy v tomto případě zastupuje 
kolekci matných i lesklých lamin a dřevodekorů. Také tento 
model lze sladit s interiérovým a solitérním nábytkem.

The OPTIMA wardrobe is a continuation of a series of models 
with smooth doors and can also be combined with a handle 
of choice or handle-free design. The wardrobe is distinguished 
by the selected materials, in this case representing a collection 
of matt and gloss laminates and woodgrains. This model can 
also be matched with interior and solitary furniture.
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laminat
laminate

Provedení čelních ploch
coating of front surfaces



D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

CUBIC
Šatní skříň CUBIC se vyznačuje svým velmi decentním 
rámečkem, který je viditelný po celém obvodu dvířka. Tento 
design oživuje vzhled hladkého povrchu a lze jej využít 
v rustikálním i moderním stylu bydlení. Je možné zvolit 
minimalistické bezúchytkové řešení nebo designovou úchytku 
z naší nabídky.  

The CUBIC wardrobe is distinguished by its very subtle 
frame, which is visible around the entire perimeter of the door.  
This design enlivens the smooth surface and can be utilised  
in both rustic and modern living styles. It is possible to choose  
a minimalist handle-free solution or a designer handle from  
our range.
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

lak mat
matt lacquer



D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

MILANO
Honosná šatní skříň MILANO s lehce rustikálním nádechem 
vnese do každé ložnice klasický styl. Řemeslně zpracované 
dveře s ručním patinováním jsou toho důkazem. Klasický 
styl lze promítnout v rámci veškerého nábytku v místnosti  
a dosáhnout tak luxusního a sladěného prostoru.

With a slightly rustic touch, the sumptuous MILANO wardrobe 
brings classic style to any bedroom. The hand-crafted door 
with hand patination are clear examples of this. Its classic style 
can be reflected throughout all the furniture in the room to 
achieve a luxurious and harmonious space.
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

lak mat s patinou
lacquer with patina



ŠATNÍ SKŘÍNĚ S POSUVNÝMI DVEŘMI
Funkčnost a praktičnost v každém detailu. 
Wardrobes with sliding doors / Functionality and practicality in every detail.

Šatní skříně s posuvným otevíráním oceníte tam, kde není prostor na dveře otevíravé. Níže uvedené 
modely šatních skříní jsou praktické a krásné, kdy díky velkým dveřním křídlům dokonale vyniknou 
zvolené barvy a materiály. Vybrané typy úchytů zachovávají jejich elegantní vzhled. 

Wardrobes with sliding doors are appreciated where there is no space for hinged doors.  
The wardrobe models below are practical and beautiful, and the large doors make the chosen 
colours and materials stand out perfectly. The selected handles preserve their elegant appearance.





D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

RIM
Šatní skříň RIM je charakteristická výraznou hranovou 
úchytkou ve stříbrné barvě, která se propisuje po celé délce 
křídla a také svou velikostí. Velká plocha šatní skříně dává 
vyniknout zvolenému materiálu a posuvné otevírání nabízí 
zajímavé kombinace a originální vzhled při jejím otevření. 

The RIM wardrobe is characterised by its distinctive full-length 
silver edge handle and size. The wardrobe‘s large surface area 
makes the chosen material stand out, and the sliding door 
offers interesting combinations and an original look when 
opened.
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

lak
lacquer

dýha
veneer

laminat
laminate



D e s i g n  b y  H A N Á K

M o d e l

NATALIA
Oblíbený model šatní skříně NATALIA zaujme na první pohled 
svým čistým designem a dominantní zafrézovanou úchytkou  
v dýhovaném provedení. Kombinace dvou materiálů lze perfektně 
promítnout i na další interiérový nábytek. Vnitřní prostor je možné 
uspořádat variabilně z různých typů nabízených sestav.

The popular NATALIA wardrobe model impresses at first glance 
with its clean design and dominant milled handle in a veneered 
finish. The combination of the two materials can also be perfectly 
projected onto other interior furniture. The wardrobe interior can 
be variably arranged from the various types of units offered.
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Provedení čelních ploch
coating of front surfaces

lak
lacquer



OTEVŘENÉ ŠATNY
Dokonalé a přehledné uspořádání všech věcí. 
Open walk-in closets / All items, perfectly and clearly arranged.

Otevřené šatny jsou čím dál častěji využívané pro svou přehlednost a široké možnosti využití. 
Modely zastupující tento typ provedení nabízí individuální řešení a zajímavě řešené kombinace. 
Nabídka je navíc doplněná o model se skládacími dveřmi, díky kterým uschováte jakoukoliv šatnu 
i prostor, který má zůstat skrytý.

Open walk-in closets are increasingly popular for their clear arrangement and wide range of use. 
Models representing this type of design offer individual solutions and interesting combinations.  
The series is complemented by a model with a folding door, which allows you to conceal any walk-in 
closet and space that is to remain hidden.  





D e s i g n  b y  H A N Á K

S y s t é m

LIBRE
Otevřená šatna LIBRE zaujme svou hravostí, elegancí  
a variabilitou. Její vzhled ozvláštňuje kovová konstrukce, díky 
které šatna působí téměř levitujícím dojmem. Kovové prvky 
představují nejen její konstrukčně důležitý prvek, ale také 
estetický, který jí dodává na celkovém luxusu a eleganci. 

The LIBRE open walk-in closet features playfulness, elegance 
and variability. Its appearance is enhanced by a metal structure 
that makes the open walk-in closet look as if it levitates.  
The metal elements are not only an important structural 
element, but also an aesthetic that adds to its overall luxury 
and elegance.
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kov
metal

Provedení
materials

lak
lacquer

dýha
veneer

laminat
laminate



D e s i g n  b y  H A N Á K

S y s t é m

CASA
CASA představuje více než otevřenou šatnu. Jedná se o neustále 
se vyvíjející sestavu, která se přizpůsobuje každému prostoru. 
Parametrický sytém se zády je ideálním řešením úložného místa 
s minimálními prostorovými požadavky. Plocha šatny i přesto 
zachovává maximální variabilitu polic a zásuvek. 

CASA is more than an open walk-in closet. It is a constantly 
evolving set-up that adapts to each space. The parametric 
back system is an ideal storage solution with minimal space 
requirements. Still, the walk-in closet area preserves maximum 
variability of shelves and drawers.
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kov
metal

Provedení
materials

lak
lacquer

dýha
veneer

laminat
laminate



D e s i g n  b y  H A N Á K

S y s t é m  p r o

S y s t e m  f o r  o p e n  w a l k - i n  c l o s e t s
OTEVŘENÉ ŠATNY

Maximální využití prostoru s dostatkem policových systémů  
a šuplíků, včetně odkládacích ploch, reprezentuje otevřená šatna, 
která kombinuje možnost otevřeného prostoru i uzavřených 
šuplíků. Tento model tak nabízí dostatek místa pro zavěšení 
oděvů, doplňků a mnoha dalšího.  

Maximum use of space with ample shelving and drawers, 
including storage areas, is represented by the open walk-in 
closet, which combines the possibility of open space and closed 
drawers.This model offers plenty of space for hanging clothes, 
accessories and much more. 
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Provedení
materials

lak
lacquer

dýha
veneer

laminat
laminate



Mějte řád a pořádek ve věcech díky inovativnímu řešení 
speciálních dveří LINE se skládacím systémem otevírání. 
Tento systém je ideální také pro uzavření otevřených šaten 
nebo pro uschování technických místností. V jeho použití  
se meze nekladou a je na každém, jak jeho variabilitu využije. 

Keep things tidy and organised with the innovative LINE special 
door solution with a folding opening system. This system is also 
ideal for closing open walk-in closets or for concealing utility 
rooms. There are no limits to its use and only your preference will 
determine how you utilise its variability.

D e s i g n  b y  H A N Á K

S a m o s t a t n é  l á m a c í  d v e ř e

D o u b l e  b i f o l d  d o o r s 
LINE
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lak
lacquer

dýha
veneer

Provedení čelních ploch
coating of front surfaces



ÚLOŽNÉ PROSTORY
Přehlednost v každém detailu.
Storage spaces / Clarity in every detail.

Vnitřní vybavení šaten a šatní skříní je alfou a omegou řešení úložného prostoru. Nabízíme jejich 
členění pro různé způsoby použití. Ať již potřebujete místo pro dlouhé šaty nebo si chcete uspořádat 
své doplňky a drobné předměty, u nás vždy naleznete ideální řešení. Systémy CASA a LIBRE 
umožňují také různou kombinovatelnost polic, šatních tyčí a zásuvek na míru. 

The interior equipment of the walk-in closets and wardrobes is the alpha and omega of the storage 
solution. We offer their zoning for plentyful uses. Whether you need space for long dresses or you 
want to organise your accessories and small items, you will always find the ideal solution with us. 
The CASA and LIBRE systems also allow various combinations of shelves, wardrobe rods and 
drawers to be customised.



SYSTÉM PRO ŠATNÍ SKŘÍNĚ / SYSTEM FOR WARDROBES
vnitřní členění skříní s otevíravými dveřmi / internal split of the wardrobes with opening doors 

příklady použití / examples of use

výška 
nástavné skříně  

height of the unit  
above tall units

300 – 600 mm

sokl / plinth

60 mmšířka / width

300 – 900 mm

výška / height

1950 / 2100 mm

hloubka / depth

326 – 620 mm



SYSTÉM CASA
otevřená šatna / open walk-in closet

šířka / width

300 – 1200 mm

výška / height

max 2600 mm

hloubka / depth

663 mm



SYSTÉM LIBRE
otevřená šatna / open walk-in closet

šířka / width

300 – 900 mm

výška / height

max 2600 mm

hloubka / depth

326 – 610 mm

příklady použití / examples of use



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.

2023
/ 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
VÝROBNÍ ZÁVOD HANÁK
HANÁK production facility

Za vysokou kvalitou nábytku stojí 
spojení tradičního řemesla a techno-
logicky nejlépe vybavené společ- 
nosti na výrobu nábytku v České 
republice.   

We have only been able to achieve 
this high quality and success thanks 
to the combination of traditional 
craftsmanship and the most advan-
ced furniture production 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

Slovenská republika 
Bratislava
Košice
Zvolen

Most 
Hodonín
Prostějov
Vsetín

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





© 2023 HANÁK NÁBYTEK, a. s.

Všechna práva vyhrazena. Společnost 
HANÁK NÁBYTEK, a.s. si vyhrazuje právo 
na změnu informací bez předchozího 
upozornění. Barevné podání fotografií 
nemusí vždy odpovídat realitě.  

All rights reserved. HANÁK NÁBYTEK, a.s. 
reserves the right to alter this information 
without prior notification. The colour tone 
in the pictures may not correspond 
to the reality.

Made in Czech Republic
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