
Výrobce má v portfoliu kromě tradiční nej-
vyšší řady nábytku PREMIUM (oboustran-
ně lakovaný a dýhovaný nábytek) i řadu 
TREND, ve které vyrábí jednostranně 
lakovaný nábytek a nábytek v dekoru 
dřeva. Lakovaný nábytek HANÁK je 
ten nejkvalitnější na českém trhu, což 
výrobce dokazuje řadou certifikátů 
a nezávislých testů. Například často 
zmiňovaný test zestaření nábytku o 15 let, 
jehož výsledkem byla prokázaná změna 
povrchu řádově 0,5 procenta, tedy i po 
15 letech zůstal nábytek kvalitativně 
nezměněn a jako nový.

Nábytek TREND je levnější než řada 
PREMIUM a na tento nábytek dosáhne 
velká část zákazníků, kteří měli zbytečné 
předsudky, že si značku HANÁK nemohou 
dovolit.  Po srovnání cenových nabídek 
s typickou českou konkurencí byli zá-
kazníci často překvapeni, jak výhodnou 
nabídku dostali (samozřejmě u srovnatel-

ných výrobků). U HANÁKA zákazníci za 
nabídnutou cenu získávají vždy výrazně 
vyšší kvalitu, co se týče odolnosti 
a životnosti nábytku (vyšší kvalita, hustota 
a zdravotní nezávadnost použitého ma-
teriálu, nejkvalitnější kování apod.). Proto 
neváhejte, a pokud právě řešíte vybavení 
interiéru, zastavte se v nejbližším studiu 
HANÁK, kde vám rádi zpracují odpovídající 
cenovou nabídku.

Firma HANÁK NÁBYTEK už dávno nevy-
rábí pouze kuchyně, ale vybavuje interiéry 
veškerým nábytkem včetně interiérových 
dveří prémiové kvality. Kuchyně, nábytek 
do obývacího pokoje, ložnice, skříně a šat-
ny, nábytek pro koupelny, dětské pokoje 
a také interiérové dveře. Na nábytek 
HANÁK narazíte i v různých developer-
ských projektech, tedy v nových bytových 
domech a rezidencích. I to napovídá, 
že je nábytek HANÁK stále dostupnější.

Prohlédněte si řadu realizací u zákaz-
níků značky HANÁK ve fotogalerii na 
www.hanak-nabytek.cz. Uvidíte jak malé 
kuchyně či byty, tak rozsahem nábytku 
opravdu velké realizace, často včetně 
interiérových dveří.

HANÁK NÁBYTEK, JEDINÝ ČESKÝ VÝROBCE, 
KTERÝ VYRÁBÍ INTERIÉROVÝ NÁBYTEK VČETNĚ DVEŘÍ.
Stavíte nový dům, kupujete nový byt nebo řešíte rekonstrukci? Máme pro vás řadu ukázek a informací, 
že i u HANÁKA pořídíte krásný a kvalitní nábytek za ceny, které se vyplatí. 

01 Kuchyně COMFORT, bílý lak ve vysokém lesku
02 Obývací stěna s jídelním stolem HANÁK
03 Ložnice v modelu VIENA
04 Šatní skříň na míru a interiérové dveře HANÁK
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Pro kuchyně HANÁK je důležitý i správ-
ný výběr spotřebičů. Firma spolupracuje 
pouze s renomovanými značkami, kterým 
důvěřuje. Mezi nimi je i společnost Whirl-
pool, která aktuálně nabízí designovou 
řadu spotřebičů Whirlpool ABSOLUTE.
Design ABSOLUTE kombinuje minimalis-
tický, moderní vzhled a snadné ovládání 
s prvotřídním výkonem. Dominantním 
prvkem z pohledu provedení i ovládání 
je centrální tlačítko nebo jeho dotyková 
varianta, kdy je spotřebič ovládán pootá-
čením a volba pak jednoduše potvrzena 
stisknutím. 

Spotřebiče řady ABSOLUTE s vynikajícím 
poměrem kvality, provedení a ceny dispo-
nují také exkluzivní technologií 6. smysl, 
která byla doposud typická především pro 
prémiové produkty. Technologie 6. smysl 
pomáhá uživateli s nastavením spotřebiče 
tak, aby byl výsledek vždy co nejlepší,
ať už se jedná o vaření, pečení, mytí nádobí 
nebo například odsávání vzduchu u diges-
toří.  

Dokonale sladěný set horkovzdušné a mik-
rovlnné trouby už nemusí být jen v tradič-
ním nerezovém provedení. Řada spotřebi-
čů ABSOLUTE nabízí varianty barevného 
sladění s provedením kuchyně.

Nadčasová bílá, černá nebo elegantní 
champagne s mírně perleťovým náde-
chem? Výběr je na vás.

Oblíbenou volbou zákazníků jsou XXL 
horkovzdušné trouby, ve kterých lze díky 
velkorysému objemu 73 litrů péct pokrmy
i pro početnou rodinu.

Trouby Whirlpool jsou vybaveny nejmo-
dernějšími technologiemi pro samočištění. 
Pyrolýza s teplotou téměř 500 °C spálí 
nečistotu tak, že vnitřek postačí pouze 
setřít. Nebo funkce Star Clean, při níž 
pára troubu vyčistí velmi rychle a efektivně 
během 35minutového cyklu. Skleněná 
plocha dvířek je ošetřena nanotechnologií. 
Dvířka tak zůstávají křišťálově čistá.

Závěrem zmíníme nabídku mikrovlnných 
trub v totožném designovém provedení. 
Zákazníci mohou volit modely s objemem 
40 nebo 31 litrů. Všechny disponují tech-
nologií 6. smysl, 3D distribucí mikrovln pro 
rovnoměrný ohřev, grilem, rozmrazovací 
funkcí Jet Defrost či unikátní technologií 
Crisp. Ta kombinuje působení mikrovln, 
grilu a speciálního Crisp talíře a nabízí tak 
ideální alternativu pro rychlé a rovnoměrné 
pečení sladkých i slaných pokrmů.

AKR 759 IX
Komínový odsavač par s technologií 6. smysl

a dotykovým ovládáním

ACM 868/BA/IXL 
Indukční varná deska s odolnou povrchovou

úpravou iXelium

Vestavné trouby ABSOLUTE: Dokonalost v detailu.

Jednotný design ABSOLUTE
do celé kuchyně


