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LAMINart jest importerem i generalnym przedstawicielem uznanych europejskich i światowych producentów
materiałów do produkcji mebli oraz zabudowy wnętrz. Oferowane przez niego produkty spełniają najwyższe
normy jakościowe oraz wyróżniają się bogatym i nowoczesnym wzornictwem. Spośród mnogości propozycji war−
to bliżej poznać produkty marki Hanex, będącej flagowym rozwiązaniem z grupy solid surface dystrybuowanym
przez tego dostawcę.

Hanex to materiał o wyjątkowo wszechstronnym za−
stosowaniu, łączący właściwości minerału i żywic akrylo−
wych. Oferuje on klientom świetny stosunek jakości do
ceny, przy jednoczesnym zapewnieniu całego system roz−
wiązań: począwszy od płyt o różnej grubości, wykończe−
niowych listew krawędziowych do wyjątkowo funkcjonal−
nych i pięknych umywalek łazienkowych, zlewozmywa−
ków laboratoryjnych i kuchennych. Zapewniając wnętrzom
prestiżowy i elegancki charakter, świetnie znajduje się nie
tylko w łazienkach i kuchniach, ale również we wnętrzach
użyteczności publicznej, szpitalach i laboratoriach.

Pochodzenie marki
Hanex produkowany jest przez południowokoreański

koncern chemiczny Hanwha reprezentowany w Europie
przez spółkę Hanwha Europe GmbH z siedzibą w Niem−
czech, gdzie również znajduje się centralny, europejski
magazyn tworzywa.

Przez ostatnie lata Hanex umacniał swoją pozycję na
rynku w USA, będącym największym konsumentem two−
rzyw solid surface na świecie. Stopniowo zyskiwał uzna−
nie wymagających i świetnie znających produkt klientów
amerykańskich. W ostatnim okresie podjęto decyzję o roz−
poczęciu na szeroką skalę dystrybucji produktu również w
Europie.

Kolekcje kolorystyczne
Hanex posiada bogate i nowoczesne wzornictwo, ofe−

rując w stałej sprzedaży w Europie kilkadziesiąt dekorów.
Podstawową grubością jest 12 mm, natomiast około 20
wzorów oferowanych jest również w grubości 6 mm.

Kolekcja podzielona jest na kilka części, wśród nich
należy wyróżnić następujące grupy: Solo (kolory), Duo
(wzory drobnoziarniste), Trio (wzory gruboziarniste), no−
woczesne, mocne kolory serii Magic (wśród nich poma−
rańcz, czerwień, czerń) oraz stonowane, eleganckie, pro−
ste wzornictwo serii Cubic, Artist’s (wzory powstałe w
oparciu o bardzo duże granule znajdujące inspirację w dzie−
łach nowoczesnego malarstwa) i wreszcie najnowsza se−
ria – Brionne, charakteryzująca się transparentnymi gra−
nulami oraz znakomitą jakością imitacji naturalnych ka−
mieni czy powierzchni technicznych jak beton.

Podczas właśnie zakończonych targów ZOW w Bad
Salzuflen Hanex zaprezentował unikalne wzory imitujące
marmury oraz drewna. Obie te kolekcje są w chwili obec−
nej na etapie konsultacji rynkowych.

Zakres zastosowań

Łazienki i kuchnie
Trudno znaleźć lepszy materiał niż Hanex, chcąc

nadać wnętrzu łazienki czy kuchni unikalny i wyjątkowy,

Hanex – nowy lider solid surface
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a jednocześnie bardzo funkcjonalny charakter. Można z
niego wykonać niemal wszystko w łazience, począwszy
od blatu z wbudowaną bezspoinowo, zintegrowaną umy−
walką, poprzez parapety, półki, okładziny ścienne, a na
kabinach natryskowych i wannach skończywszy.

W kuchni znajduje zastosowanie na powierzchnie ro−
bocze blatów, ale również jako zlewozmywaki bezspoino−
wo zintegrowane z blatem, blat stołu jadalni, parapet czy
okładzina ścienna.

Wśród jego zalet wymienić należy:
– nadawanie wnętrzu przytulności, ale przy jednocze−

snym eleganckim i nowoczesnym wyglądzie,
– ogromny wybór zachowujących trwałość kolorów

skierowanych do nowoczesnych wnętrz łazienkowych,
– trwałość i całkowitą wodoodporność,
– „przyjazność” materiału zarówno w fazie fabryka−

cji (ma własności termoplastyczne i łatwość obróbki drew−
na), jak i projektowania,

– umożliwienie realizacji najbardziej wyszukanych
pomysłów (brak widocznych spoin, możliwość formowa−
nia trójwymiarowego oraz szeroka skala wykończenia po−
wierzchni: od matu, poprzez satynę, do wysokiego poły−
sku!),

– świetne korespondowanie z innymi materiałami sto−
sowanymi w łazience: szkłem, kamieniem, akrylem czy
stalą nierdzewną,

– ciepły i przyjemny w dotyku,
– umożliwia również ekonomiczne wykonanie funk−

cjonalnych, a przy tym estetycznie doskonałych detali:
wieszaków na ręczniki, dyspensorów na chusteczki i pa−
pier, podstawek na mydło, zaokrąglonych, bezpiecznych i
higienicznych krawędzi,

– bogaty program umywalek oraz zlewozmywaków w
tych samych kolorach co tworzywa stosowane na blatach,

– możliwość poważniejszych napraw bez konieczno−
ści demontażu,

– jest wspaniałym materiałem, do budowania znaku
firmowego sieci; daje duże możliwości indywidualizacji
projektu i dzięki temu identyfikacji firmy,

– optymalny jako wyposażenie sanitarne: higienicz−
ny, łatwy, ekonomiczny i prosty w pielęgnacji,

– optymalny jako wyposażenie miejsc mających kon−
takt z żywnością: higieniczny, łatwy, ekonomiczny i pro−
sty w pielęgnacji,

– łatwość utrzymania w czystości, a nawet sterylno−
ści (materiał nieporowaty i aseptyczny),

– w porównaniu z kamieniem naturalnym oraz kon−
glomeratami jest zdecydowanie lżejszy, odnawialny i wy−
posażony w bogaty program produktów dodatkowych.

Hotele i restauracje
Hanex to materiał równie funkcjonalny i higieniczny

co elegancki, nadający wnętrzu charakter prestiżowy i re−
prezentacyjny. Choćby z tych powodów jest również pro−
duktem idealnym do zabudowy we wszystkich sektorach
ważnych w hotelach i restauracjach ze względu na ich re−
prezentacyjny charakter, ale i na kontakt z żywnością.
Znajduje zastosowanie w lobby i recepcji jako blat recep−

cyjny, stolik na telefon, kabina telefoniczna, stojak na
bagaż, okładzina ścienna lub działowa, parapet.

Z Hanexu można wykonać tablice oraz znaki.
W części restauracyjnej jest idealny jako blat stoli−

ków czy lady barowej. Ze względu na swoją higienicz−
ność to również optymalne rozwiązanie do kuchni hotelo−
wej i restauracyjnej oraz łazienek pokojowych i ogólnie
dostępnych toalet.

Szpitale, laboratoria, centra opieki medycznej
Hanex dzięki swej uniwersalności znajduje zastoso−

wanie również we wnętrzach szeroko rozumianej służby
zdrowia. Może być stosowany zarówno w sektorach re−
cepcyjnych jednostek opieki medycznej, w łazienkach
(również specjalistycznych przeznaczonych dla pielęgna−
cji niemowląt), toaletach i kuchniach, ale również we wnę−
trzach laboratoryjnych.

Jest polecany jako blaty lad recepcyjnych, stolików,
jako wyposażenie łazienek pokojów szpitalnych oraz pu−
blicznych toalet.

Znajduje zastosowanie we wszystkich miejscach,
gdzie ważna jest sterylność, na przykład w kompleksach
operacyjnych jako powierzchnie robocze, okładziny ścien−
ne, umywalki czy w laboratoriach jako powierzchnie ro−
bocze zintegrowane bezspoinowo ze zlewozmywakami.
Stosowany w gabinetach dentystycznych jako blat przy−
gotowawczy.

Z podobnych względów i w podobnym zakresie za−
stosowań, jak opisano w przypadkach hoteli i restauracji
czy wnętrz służb opieki medycznej, Hanex może być sto−
sowany w bankach, sklepach, supermarketach, urzędach,
szkołach, uniwersytetach, na jachtach oraz innych jednost−
kach pływających.
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