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Firma HANÁK NÁBYTEK, a. s. vyrábí veškerý
interiérový nábytek jak pro soukromé osoby, tak
pro nejrůznější komerční projekty. Díky rozsáhlému
portfoliu a výrobním možnostem dokáže firma HANÁK
zařídit prakticky jakýkoliv interiér bez ohledu na jeho
náročnost, specifičnost nebo velikost – tzv. HANÁK
INTERIOR CONCEPT. Dokazují to tisíce realizací
na klíč, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Ať už
jde o soukromé domy a byty anebo o komerční budovy,
hotely nebo nejrůznější rezidence. V letošním roce firma
dodala například nábytek do projektu 700 single bytů
v obrovském zahraničním komplexu, které vybavila
kuchyněmi, obývacími sestavami, ložnicemi, ale i šatními
skříněmi a koupelnovým nábytkem. Komplexností
a rozsahem svého portfolia je zcela výjimečná a v České
republice nemá obdobnou konkurenci. To platí obzvlášť
pro kvalitu výrobků HANÁK, jejich životnost a zdravotní
nezávadnost. Firma HANÁK veškerou kvalitu deklaruje
certifikací a pravidelnými nezávislými testy, ve kterých
získává ty nejlepší, mnohdy až unikátní výsledky.
Více se o firmě HANÁK NÁBYTEK dočtete na jejich
webových stránkách, kde jsou kromě sortimentu
a potřebných informací k vidění i konkrétní realizace
u zákazníků, které nejvíce vypovídají o kvalitě
a možnostech výrobků této tradiční české značky.
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V roce 2015 oslaví firma
Hanák nábytek 25 let
působení na trhu v novodobé
historii, její minulost ale sahá
až do 30. let minulého stolení.
Tři generace rodiny Hanáků
se naplno věnovaly a věnují
výrobě toho nejkvalitnějšího
nábytku, který si nachází své
zákazníky nejen v tuzemsku,
ale i daleko v zahraničí.
V tuzemsku má firma
45 prodejen a dále obchoduje
v 16 zemích světa, kde
již získala renomé.

video více na www.modernibyt.cz
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hanák
premium
Kuchyně HANÁK patří k tomu
nejlepšímu, co český trh
nabízí. Léty prověřená kvalita,
vstřícný přístup k zákazníkům
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a péče o finální zpracování
drží výrobky Hanák v centru
zájmu nejen českých zákazníků.
Kuchyně na fotografii z řady
HANÁK PREMIUM patří mezi
nejoblíbenější díky kombinaci
bílého laku a makasarové dýhy.

1/ Firma HANÁK nabízí interiérové
dveře nejvyšší kvality. Kromě
špičkové kvality materiálu
a samotného zpracování má u svých
dveří i řadu atypických a inovativních
řešení, které jsou ojedinělé a některé
z nich i chráněné patentem.
Podrobné informace najdou zájemci
na samostatných stránkách
www.dvere-hanak.cz. Na snímku jsou
lakované dveře MILLENIUM
2/ Kuchyně FORM patří mezi klasické
prémiové kuchyně ve venkovském
stylu. Na obrázku je v provedení dýha
dub rustikal přírodní matný
3/ Opět prémiová řada, moderní
sestava skříněk včetně konferenčního
stolu v kombinovaném provedení
dýha makasar vysoký lesk/lak
levandule vysoký lesk a černý lak
vysoký lesk (u konferenčního stolu)
4/ Jedna z nejkrásnějších ložnic
značky HANÁK. Díky oblému
provedení, v němž vyniknou
především noční stolky, a také díky
čalouněnému čelu v nejkvalitnější
kůži je jednou z nejžádanějších
ložnic. Na obrázku je v provedení bílý
lak vysoký lesk/bílá kůže
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Na historickém snímku je
Josef Hanák, zakladatel firmy
KONTAKT:
HANÁK NÁBYTEK, a. s.,
výrobní závod: Popůvky 72,
Kojetín, tel.: 581 250 411,
e-mail: info@hanak-nabytek.cz,
www.hanak-nabytek.cz
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