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Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή ακρυλικών 
επιφανειών (από το 1995) σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και 
μονάδες παραγωγής.
Το πάθος μας και ο στόχος μας είναι να αναγνωρίζουμε τις 
επόμενες τάσεις, καθώς και τις νέες τεχνολογίες, και να τις 
μεταφέρουμε σε νέα σχέδια, υφές και τελικά προϊόντα. 
Παράλληλα με μία μονάδα αποθήκευσης και διανομής στο 
Αμβούργο, διαθέτουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο από 
εξειδικευμένους τεχνικούς και διανομείς σε όλο τον κόσμο.
Η ευελιξία στο σχεδιασμό σας επιτρέπει να δημιουργείτε 
όμορφες, εύχρηστες και κομψές επιφάνειες σε οποιαδήποτε 
οικιστική ή εμπορική εφαρμογή.
Είναι ανθεκτικό υλικό, μπορεί να θερμομορφοποιηθεί στο 
επιθυμητό σχήμα και χάρη στη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και 

διαπερατότητας, δίνει τη δυνατότητα για εξαιρετικές χρωματικές 
επιλογές.
Οι επιφάνειες Hanex® μπορούν να θερμανθούν και να 
διαμορφωθούν σε τρισδιάστατα σχήματα με απλή διαδικασία 
(επιλεγμένα χρώματα), δημιουργώντας λείες επιφάνειες και -για 
ορισμένα χρώματα- μία διαπερατότητα στο φως.
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν οριζόντιες και κάθετες 
κατασκευές σε κουζίνες, μπάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, 
εγκαταστάσεις εστίασης, καταστήματα λιανικής, σχολεία, 
πανεπιστήμια, στάδια, γραφεία, εκθεσιακά stands και δημόσια 
κτίρια.
Τα Hanex® είναι διαθέσιμα σε φύλλα διαφόρων διαστάσεων και 
πάχους. Η ολοκληρωμένη συλλογή περιλαμβάνει νεροχύτες 
κουζίνας, νιπτήρες, μπανιέρες και βάσεις ντουζιέρας. 

Factsheet

Hanex® 
Solid
SurfacesH

YU
N

D
A

I L
&

C

Εύκολη επεξεργασίαΑντιμικροβιακόΕξαιρετική αντοχή

Απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμούΦιλικό στο περιβάλλον

Μεγάλη ποικιλία σχεδίων:
Οι επιφάνειες Hanex® είναι διαθέσιμες σε πάχος 6 mm,12 mm και 19 mm και με επιλογή διαστάσεων και χρωμάτων.



Η Hyundai L&C έχει πλέον καθιερωθεί, πέρα από την εξειδίκευση στις 
κατασκευές, σε μία «Εταιρία Ολοκληρωμένης Διαμόρφωσης Χώρων».
Επικεντρώνουμε την έρευνα και ανάπτυξή μας στην δημιουργία υλικών 
φιλικών στο περιβάλλον, καινοτόμων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. Παράλληλα ανταποκρινόμαστε στις νέες και συνεχώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας για ποιότητα ζωής, 
ανασχεδιάζοντας τη δομή της επιχείρησης αλλά και τις λύσεις που 
προσφέρουμε. 
Αυτή την περίοδο επικεντρωνόμαστε σε 5 βασικές κατηγορίες: προσόψεις, 
πέτρες εσωτερικής διακόσμησης, διακοσμητικά υλικά, ολοκληρωμένη 
διακόσμηση και επίπλωση 

Στην Ευρώπη διαθέτουμε και διανέμουμε ήδη τις συλλογές προϊόντων 
εσωτερικής διαμόρφωσης όπως διακοσμητικές πέτρες και διακοσμητικά 
υλικά, υψηλής ποιότητας.

Το 2021 οι ετήσιες πωλήσεις μας διαμορφώθηκαν σε 1.103 δις. Ευρώ και ο 
στόχος της HYUNDAI L&C είναι η συνεχής ανάπτυξη.
Η μεγάλη μας εξειδίκευση και εμπειρία στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η 
συνεχής βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, σε συνάρτηση με το 
εκτεταμένο δίκτυο διανομής, εξελίσσουν τις συνεργασίες μας και ενισχύουν το 
στόχο μας να γίνουμε η κορυφαία εταιρία στον τομέα κατασκευής εσωτερικών 
χώρων στην Κορέα. 

Hyundai L&C

Παρ ’όλο που οι Hanex®  είναι το ίδιο συμπαγείς όσο η πέτρα, το 
υλικό είναι επεξεργάσιμο όπως το ξύλο: να κοπεί, να τριφτεί, να 
τρυπηθεί και να γυαλιστεί.  

Εάν είσαι μία ξυλουργική επιχείρηση, για παράδειγμα, διαθέτεις 
ήδη τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να επεξεργαστείς επιφάνειες 
Hanex®, όπως τραπέζι κοπής, σύνδεσης και λείανσης. 

Εύκολη επεξεργασία,
υψηλά standards υγιεινής.
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Νοσοκομεία και
άλλες ιατρικές
εγκαταστάσεις

Δημόσιοι χώροι
όπως σχολεία

και παιδότοποι

Δημόσια και
επαγγελματικά

κτίρια όπως
αεροδρόμια και

εμπορικά καταστήματα

Πλοία και
τροχόσπιταΧώροι διαμονής Ξενοδοχεία, bars

και εστιατόρια

Ως πάγκοι, επένδυση τοίχων, επένδυση προσόψεων, νιπτήρες και νεροχύτες,
σε έπιπλα και πολλά άλλα τελικά προϊόντα. 

Η ομορφιά και η διαχρονικότητας της Φύσης αντανακλάται
σε κάθε μας διακόσμηση και πρόταση εφαρμογής. 

Το μεγάλο εύρος εφαρμογών των  
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