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LEXXUS a HANÁK Veletržní zvou na dny otevřených dveří se sklenkou sektu a 

konzultace vestavěného nábytku 
 

Praha, 6. dubna 2016 

 

Realitní společnost LEXXUS nenabízí byty, ale domovy. A ty jsou právě tvořeny nejen 

výbornou lokalitou a skvělým technickým zpracováním, ale také zařízením bytu. 

Proto byla spolupráce s HANÁK Veletržní dalším krokem, jak přinést klientům 

společnosti Lexxus opět více komfortu a kvality do jejich budoucích domovů. 

 

V rámci spolupráce s HANÁK Veletržní jsou pro klienty LEXXUS připraveny pravidelné 

Dny otevřených dveří se sklenkou sektu, kde mohou klienti konzultovat výběr 

kuchyně a dalšího interiérového nábytku. „Nábytek společnosti HANÁK je vysoké 

kvality, za kterou stojí spojení tradičního řemesla a technologicky nejlépe vybavené 

výrobny nábytku nejen v České republice. Pravidelná investice do nových 

technologií a strojů řadí společnost HANÁK mezi nejmodernější výrobní závody v 

Evropě. Navíc v rámci Interior Conceptu jsme schopni jím vybavit opravdu kompletní 

interiér“ vysvětluje Renáta Matoušková, majitelka prodejny. 

První Den otevřených dveří se sklenkou sektu se koná dne 14. 4. 2016 od 14:00-18:00. 

Akce je určena pro uzavřenou společnost, exkluzivně pro klienty LEXXUS. Odborníci 

z HANÁK Veletržní v rámci této akce pomohou při orientaci v aktuálních trendech 

interiérového nábytku, poradí s barevností v interiéru, rozmístění nábytku v 

jednotlivých místnostech podle potřeb budoucích majitelů a zodpoví veškeré dotazy 

v oblasti vybavení bytu kvalitním nábytkem. „Protože každá součást interiéru má v 

bytě svůj čas a posloupnost při jeho zařizování, je tato příležitost jedinečnou možností 

nechat si poradit, jak začít a zařídit si byt přesně svých představ,“ doplňuje Denisa 

Višňovská, partner LEXXUS. 

 

HANÁK Veletržní s.r.o. 

Společnost HANÁK NÁBYTEK a.s. má tradici v oblasti nábytku od roku 1920. Firma 

s rodinnou tradicí staví na kvalitě, poctivosti a designu. Sortiment společnosti Hanák 

zahrnuje kromě vysoce kvalitních kuchyní také vybavení obývajících pokojů včetně 

obývacích stěn a konferenčních stolků. Značku HANÁK nesou šatní a vestavěné 

skříně, postele, interiérové dveře i jídelní stoly. Nábytek značky HANÁK charakterizují 

prvotřídní materiály z prověřených zdrojů, pečlivě opracované hrany voděodolnou 

technologií SLIM-LINE, nejvyspělejší technologie lakování a samozřejmě - důsledná 

kontrola kvality. Materiály jsou odebírány od prověřených českých dodavatelů a 

společnost HANÁK ručí za jejich zdravotní nezávadnost a kvalitu. Toto je potvrzeno 

certifikací jednotlivých výrobků. 

 

www.hanakveletrzni.cz  

http://www.hanakveletrzni.cz/
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Realitní společnost LEXXUS 

Realitní kancelář LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů, novostaveb v 

developerských projektech, rodinných domů a pozemků v Praze a okolí. Již více než 

dvě desítky let se specializuje a je největší prodejce nových bytu v Praze. Lexxus je 

oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.  

V portfoliu společnosti jsou nové rezidenční projekty, nové byty a domy, second 

hand novostavby, rodinné domy na prodej i luxusní nemovitosti k prodeji či 

pronájmu. Dále pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej či pronájem výhradně 

luxusních, nadstandardních rezidenčních nemovitostí v nejlepších lokalitách Prahy a 

okolí. 

Kontakt 

Email: pr@lexxus.cz 

Telefon: +420 221 111 999  

www.lexxus.cz 

mailto:pr@lexxus.cz
http://www.lexxus.cz/

