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představujeme komerční prezentace

Luxusní nábytek 
od předního  
českého výrobce

Kuchyně comfort a obývací 
pokoj ve stylové vile – nábytek 
HaNÁK je v provedení 
kmenový makasar vysoký lesk 
/ bílý lak vysoký lesk (více 
fotek celého interiéru 
naleznete na webu výrobce)

řeč je o akciové společnos-
ti HANÁK NÁBYTEK. 
Historie této tradiční 

české firmy sahá už do 30. let 
minulého století, kdy pan Josef 
Hanák jako živnostník započal 
historii rodinného podnikání, 
kterému dali po revoluci novo-
dobou tvář dnešní majitelé, Sta-
nislavové Hanáci, otec a syn. Ti 
z malého podniku v Kroměříži 
vybudovali velký a známý vý-
robní závod v Popůvkách na roz-
loze 35 000 m2. Značka HANÁK 
má v tomto roce za sebou 25 let 
novodobé historie a právem se 
řadí mezi tradiční české znač-

ky, které si udržují renomé nejen 
doma, ale i v zahraničí. HANÁK 
vyváží svůj nábytek do více než 
15 zemí světa na 3 kontinentech, 
což je přesvědčivá vizitka jeho 
úspěšného podnikání. 

prvotřídní kvalita
Kolekce nábytku HANÁK PRE-
MIUM se řadí v současnosti 
k tomu nejkvalitnějšímu desig-
novému nábytku, který je možné 
v Česku pořídit. Jeho jedinečnost 
je nejen ve vlastním designu, 
ve vyšperkované kvalitě a v pre-
cizním strojovém i řemeslném 
zpracování, ale stejně tak je 

ukázka designového nábytku 
do jídelny – k jídelnímu stolu 
HaNÁK i stylová knihovna, 
ve které dominuje oblíbená 
dýha dub rustikal hnědý 
s prvkem bílé lakované 
skříňky (více fotek celého 
interiéru naleznete na webu 
výrobce) 

Rustikální kuchyně milano 
v krásném prostředí 
zrekonstruovaného mlýna, 
nábytek je v provedení bílý 
matný lak s precizní ruční 
patinou, která je ukázkou 
pravého řemesla

moderní kuchyně line 
vkusně zasazená do interiéru 
venkovského sídla, nábytek je 
v provedení bílý lak vysoký 
lesk / dýha dub rustikal 
tmavohnědý

v jeho zdravotní nezávadnosti. 
Jeho certifikované, vysoce kva-
litní vstupní materiály a špičkové 
technologie zpracování výraz-
ně prodlužují životnost a užit-
né vlastnosti nábytku. Kolekce 
PREMIUM má jedinečný rukopis 
typický pro značku HANÁK, a to 
jak v moderních, designových 
kuchyních, tak i v těch klasic-
kých, rustikálních. 
Pro kolekci PREMIUM jsou ty-
pické nejkvalitnější přírodní 
dýhy a oboustranný prémiový 
lak nejvyšší kvality. HANÁK pa-
tří mezi průkopníky v lakování 
nábytku. Zabývá se technologií 

lakování přes 20 let a už krátce 
po revoluci představil na tuzem-
ských veletrzích nábytku jako 
první z tehdejších výrobců lako-
vaný nábytek ve vysokém lesku. 
Je tedy uznávanou kapacitou 
mezi odborníky a fundovaným 
odborníkem na toto téma.
Tento výrobce drží ještě jedno 
významné prvenství. V Evropě je 
jedinou z velkých nábytkářských 
firem, která vyrábí v rámci sorti-
mentu i vlastní interiérové dveře. 
V tom je firma HANÁK dosud 
nepřekonaná! Existuje hrstka 
podobných evropských špičko-
vých výrobců, kteří také vyrábějí 
veškerý interiérový nábytek. Ale 
žádný z nich nemá v portfoliu 
i vlastní interiérové dveře. 

HanÁk interior concept 
Jde o ucelený výrobní program 
nábytku na míru, a to včetně zmí-
něných dveří. Pokud si jednou 
zákazník koupí kuchyni, může si 
současně s ní anebo třeba za ně-
kolik let pořídit sladěný nábytek 
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Ložnice elisse, postel, noční 
stolky a komoda v provedení 
bílý lak vysoký lesk / dýha 
zebrano vysoký lesk

šatní skříň aneta 
v provedení bílý lak vysoký 
lesk, v nabídce značky 
HaNÁK jsou volně stojící i 
vestavné skříně a také šatny 
na míru

do obýváku, ložnice či pracovny 
nebo například vybavení šatny.  
V sortimentu je i nábytek do dět-
ských pokojů, kanceláří, koupelen 
apod. Atypická výroba je samo-
zřejmostí vzhledem k technolo-
gické vybavenosti a zkušenostem. 
Nejtypičtější je zakázková výro-
ba pro běžné zákazníky, ale HA-
NÁK už řadu let dodává i sério-
vě vyráběný nábytek do různých 
komerčních budov a developer-
ských projektů doma i v zahrani-
čí. Řada novostaveb s luxusními 
byty a rezidencemi je v České 
republice vybavena právě nábyt-
kem HANÁK. Zde se více než kde 
jinde nabízejí i interiérové dveře 

HANÁK, které automaticky zvy-
šují esteticky i finančně hodnotu 
celého interiéru. Zákazníci jsou 
zvyklí přijít do studia HANÁK 
už se stavební dokumentací. Ještě 
dříve, než začnou řešit nábytek, 
řeší právě interiérové dveře od to-
hoto výrobce. INTERIOR CON-
CEPT představuje domov v jed-
nom tónu, v jedné značce. 
HANÁK působí i v zahraničí, do-
dal např. nábytek do téměř 700 
bytů v Petrohradu. Vybavil luxus-
ní apartmánové hotely ve fran-
couzské Nice a další projekty.

poctivě a otevřeně
Firma HANÁK NÁBYTEK je 
známa také osvětou v oblasti 
nábytku. Bojuje proti nejasným 
nebo zkreslujícím reklamním 
praktikám. Proto veřejně a ote-
vřeně mluví o faktech týkajících 
se kvality materiálů, způsobu 
zpracování, a to vše prezentuje 
pravidelně na svém webu a ústy 
samotných prodejců. U nich si 
může každý zákazník prohléd-
nout kromě vzorků kuchyní 
i řadu hmatatelných argumentů, 
které informují o podstatných vě-
cech. Firma HANÁK řeší i zdra-
votní problematiku. Upozorňuje 
na nekvalitní nábytek uvolňující 
jedovatý formaldehyd a dokla-
duje svou získanou certifikací, 
že její nábytek je momentálně je-
den z „nejzdravějších“ na trhu 
(podrobnosti na webu výrobce). 
Zákazníky přesvědčí i řada na-
focených realizací. Jsou to reál-
né domovy reálných zákazníků, 
nikoliv katalogové obrázky. Tyto 
rozsáhlé fotostory jsou perfektní 
ukázkou osobitých domovů, kte-
ré výrobce prezentuje jako refe-
rence na svých stránkách.  ■

Interiérové dveře – modely 
millenium a Spirit (částečně 
prosklené dveře), specialitou jsou 
jejich různé výšky (více fotek 
naleznete na webu výrobce)


