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bevezetés
A HANNABI magalapítása abból a gondolatból
született, hogy a magyar designbútorok kicsiny
számának egyik oka a gyártók és a tervezők
közötti kooperáció hiánya. A magyar kön�nyűipar adottságai remek lehetőséget nyújtanak kisszériás minőségi bútorok gyártásához,
így felkerestük az ország leg jobb műhelyeit és
a megkeresett gyártók örömmel kapcsolódtak a
csapatunkhoz. Cégünk fiatal kora ellenre ígéretes hazai és nemzetközi sikereket könyvelhet el,
amit a design és a minőség iránti elkötelezettségének és annak a látásmódnak köszönhet, ami
teljesen egyedülálló módon közelíti meg a kárpitosbútor gyártást. Azokat területeket keressünk
ahol a termékek elsődleges értéke nem a tömegtermelés lehetősége, hanem a személyesség.

A HANNABI egyedülálló módon szabja személyre a kanapéit; bútoraink szélességi és
mélységi méretei centiméteres pontossággal az adott enteriőr méreteihez rendelhetők. Nem minden anyag és forma párosítása
hozza meg a kívánt esztétikai eredményt, így
tervezőink inspirációi és a nemzetközi trendek mentén textilkollekciókat készítettünk,
amik szélesebb választási lehetőségeket biztosítanak a vásárlók részére ugyanakkor segítik a választást. Reméljük, olyan kötődések
alakulnak ki az általunk készített tárgyak iránt,
amelyek hosszú távra szólnak. Ha beleülsz egy
HANNABI kanapéba utazóvá válsz, akit megérint a régi idők műhelyeinek míves munkája,
és a jövő tudatosságának tisztasága egyaránt.
koncepció AnikóRácz
graFika Beáta Turchany / Skkotch.ch
kollàzs Angie Pàlmai / Courated by Atelier

MODEL
No.

01

Több darabból álló elemes bútorcsalád, amelynek kubusos vonalvezetése
stabilitást, nyugalmat sugároz, ferdén
vágott sziluettje és széles tűzése miatt, mégis könnyed és játékos. A srég
vonalvezetésű darabjai a végtelenségig
sorolhatók, és izgalmas összhangban
támaszkodnak egymásra. Eleganciája
minden urbánus környezetben megállja a helyét, de indusztriális kiegészítőivel különösen jól mutatnak loftokban
és klasszikus belvárosi enteriőrökben is.

MAFFIA
TEXTILKOLLECIÒ
model no.1

MAGA

DON BANDINI
EMBERE ?

Az vagyok.
Nem teszem meg amit kér. Még neki sem.
Annak tudja mi az ára!

PHE

TEXTILKOLLECIÒ
model no.1

IMàDOM
AHOGY
ÌR.
Hosszú, vékony ujjai közt a táncol a toll.
- Tudtad, hogy a keletiek szerint a kalligráfia Isten szolgálatának legnemesebb
fajtája?
Rám emeli a szemét és elmosolyodik.
- Hisz mindig ezt mondod. - Azzal
folytatja az írást.

MODEL
No.

01
lapos kéder

75
43

KARAKTER

textilEk

Több darabból álló elemes bútorcsalád,
amelynek kubusos vonalvezetése stabilitást, nyugalmat sugároz, ferdén vágott
sziluettje és széles tűzése miatt mégis
könnyed és játékos. A ferde vonalvezetésű darabjai a végtelenségig sorolhatók,
és izgalmas összhangban támaszkodnak
egymásra. Eleganciája minden urbánus
környezetben megállja a helyét, de indusztriális kiegészítőivel különösen jól
mutatnak loftokban és klasszikus belvárosi enteriőrökben is.

MAFFIA KOLLEKCIÓ

Felépítés
23

103 - 160

Rugalmas, terhelésre ellenálló poliuretán
hab, teherhordó vasalat és poliészter
segédanyagok keményfa vázon.

80 - 270

TÖLTET

A párnák töltete poliuretán hab és
poliészter fríz több rétegben.

ELEMEK

Lábak

Keményfa lábak a kerethez rögzítve.

Extrák
A

A modell textiljeit a 30-40-es évek
gengsztervilága és annak ma is meghatározó férfidivatja ihlette. A kollekcióban
helyet kaptak a korszak klasszikus csíkos
és tweed mintái mellett a lágy tapintású
egyszínű anyagok és a printelt minták is.

V

SRéG

PUFF

KARFA

Háttámlába építhető fejtámla. Karfára
és ülőfelületre húzható lerakó asztal:
szinterezett fémlemez. Ülőfelületre
rakható lerakó asztal: szinterezett fémlemez.

PHI KOLLEKTCIÓ

Két szín harmóniája aranymetszésben.
Homogén, puritán felületű textilek,
izgalmas színkombinációk.

MODEL
No.

02

Modern vonalvezetésű darab,
amely jól kombinálható természetes anyagokkal, homok, szürke
és földszínekkel. Különleges kiegészítőiből bátrabb és finomabb
kombinációkat is össze lehet állítani. Modern vidéki, és olyan városi
otthonokba ajánljuk, ahol a nyugalom és a természetesség a hívó
szó az enteriőrök kialakításánál.

NOMàD
TEXTILKOLLECIÒ
model no.2

AHOGY

A

LENéZETT
MéLYSéGBE

a gombóc egyre nagyobb a torkában.
Ez innen majdnem függőleges.
Szedd össze magad, nem azért másztál
fel ide, hogy aztán farok behúzva elfuss.
Indulás.

MODEL
No.

02

KARAKTER

textilEk

Modern vonalvezetésű darab, amely,
jól kombinálható természetes anyagokkal, homok, szürke és földszínekkel. Különleges kiegészítőiből bátrabb
és finomabb kombinációkat is ös�sze lehet állítani. Modern vidéki, és
olyan városi otthonokba ajánljuk, ahol
a nyugalom és a természetesség a
hívó szó az enteriőrök kialakításánál.

NOMÁD KOLLEKCIÓ

Felépítés

Rugalmas, terhelésre ellenálló poliuretán
hab, teherhordó vasalat és poliészter
segédanyagok keményfa vázon.

70

TÖLTET

43
43

A párnák töltete poliuretán hab és
poliészter fríz több rétegben.
50 - 90

89 - 180

Lábak
Keményfa lábak a kerethez rögzítve.

len színű dupla tűzés

Extrák
Puff

55

5
70 - 300

Finom tapintású enyhén strukturált, természetes len és vászonhatású anyagok, amik városi és letisztult vidéki környezetbe egyaránt jól
illeszkednek. A tűzésen és hímzéseken meg jelenő búzaszín, minden színnek természetes hangulatot kölcsönöz.

MODEL
No.

03

A modell lendületes vonalain eltérő felületű anyagok találkoznak egymással,
amik összeállításuktól függően különböző
hangulatot kölcsönöznek a bútornak, az
oldschooltól a futurisztikus meg jelenésig.
Az anyagok találkozásánál fontos szerepet
kapnak a különleges tűzési eljárások.

NEoN
SKIN
TEXTILKOLLECIÒ
model no.3

Jó, jó, csak

NEM

ELéG

SZINES

mondta Andy és
tépett még egy bélyeget

GRUND

TEXTILKOLLECIÒ
model no.3

A BUNYó

DÖNTETLEN
LETT

Módszeresen téptük, martuk, rugdostuk egymást, és csak amikor már a porban fetrengve
cafatokra szakadt ruhában üvöltöttünk,
választottak szét minket.

MODEL
No.

03

KARAKTER

textilEk

A modell lendületes vonalain eltérő felületű anyagok találkoznak egymással, amik
összeállításuktól függően különböző
hangulatot kölcsönöznek a bútornak, az
oldschooltól a futurisztikus meg jelenésig.
Az anyagok találkozásánál fontos szerepet kapnak a különleges tűzési eljárások.

A HANNABI-ra jellemző ruházat - kárpit összefüggésben a sportcipők anyagai
kerülnek előtérbe, különös tekintettel a
bőr és a textil találkozására.

GRUND KOLLEKCIÓ

Kopott bőrök és erős vásznak, melyek a
régi idők focijának hangulatát idézik.

Felépítés

Rugalmas, terhelésre ellenálló poliuretán
hab, vasalat és poliészter segédanyagok
kemény favázon.

hangsúlyos tűzések a
két anyag találkozásánál

TÖLTET

80

A párnák töltete poliuretán hab és
poliészter fríz több rétegben.

40

Lábak
90 - 210

90 - 210

Keményfa lábak cipőtalpbőr borborítással kerethez rögzítve.

Extrák
Puff

34

38
73

34
60

NEON SKIN KOLLEKTCIÓ

Modern kidolgozású színes eco- és műbőrök a pasztelltől a neon színekig.

women
earth

from

A Women From Earth 2013-ban debütált a Londoni designjunction kiállításon.
Egy filigrán kisfotel aminek kényelme és
eleganciája egy fotelé, de helyigénye egy
széké. A modellhez magyar divattervezőkkel kooprációban készülnek különböző
székhuzatok.

dOri

tomcsAnyi
székhuzat

Tervező: Dori Tomcsanyi
Forgalmazó: HANNABI

mellény

Tervező és forgalmazó:
Dori Tomcsanyi
www.doritomcsanyi.com

women
earth

from

ANOKI huzat

women
earth

from

KARAKTER

textilEk

Kényelmes, mégis kis helyigényű darab.
A letisztult vonalvezetés és a különleges
lábak friss összhatást adnak a bútornak. Az egyedi huzatok még karakteresebbé és színesebbé teszik a látványt.

DORI TOMCSANYI HUZAT

Felépítés

Rugalmas, terhelésre ellenálló poliuretán hab, teherhordó vasalat és poliészter
segédanyagok keményfa vázon. A háttámla
és a karfa kárpitozott, hajlított rétegelt
lemez.

Extrák

Levehető huzatok.

SZÌN

RAL színek és vörösréz.
70

43
27

58

60

100

pamut, felső szövésű neoprén

Az alapbútorhoz és az Anoki huzathoz a
Phi osztott és Nomad természetes anyagait ajánljuk. További részletek a textilkollekcióknál a katalógus végén.

LàBAK

Kicsavarható kőrisfa.
RAL színek és vörösréz.

CONCRET

MARBLE

CONCRET
MARBLE

KARAKTER

Az asztalok hangulata a hetvenes éveket
idézi, de a különleges „márványlapok”
alapanyaga beton. A kollekció két különböző méretű dohányzóasztalból és két lerakóasztalból áll melyeket többféle kombinációban lehet elhelyezni. A concret
marble asztal kollekció a KAZA concret
és a HANNABI kooperációjában készült.

50
12

50
8
75

50

32
32

32
32

2

2
45
45

37

37

Felépítés

A fedőlapok alapanyaga dekorbeton, lába
szinterezett zártszelvény.

ombRel
la

KARAKTER

Felépítés

Az Ombrella lámpa család darabjai karakteresek mégis légiesek. Elszórva csoportosan felszerelve, úsznak a men�nyezeten, mint medúzák amiknek nyíló
és összezárt formája a lámpa inspirációja
volt. Szoliterként és duóban is dekoratívak.

Az Ombrella lámpák rugalmas acélból
készültek, a felfüggesztést ipari kiegészítőkkel (mennyezeti csiga) kombináltuk, hogy olyan lakásokban is lehetőség
legyen a csoportos elhelyezésükre, ahol
nincs előkészítve több mennyezeti kiállás. Felületkezelés: színterezés, szerelvények: textilkábel és porcelánfoglalat.

25
75

45

23

70

90

MODEL
No.

04

A modell eleganciája és intimitása a
klasszikus mégis nap mint nap változó izgalmas pénzügyi világot idézi. A magas
fejtámlák egymásnak szembefordítva egy
zárt, diszkrét atmoszférát teremtenek
a legforgalmasabb helyeken is. Kön�nyed arányuk, egyenes vonalvezetésük ritmizálják és légiessé teszik a teret.

KOBOLD
TEXTILKOLLECIÒ
model no.4

PàRNàBA

TàRCàBA

Bankba kamatra
Kötvénybe részvénybe
A nagynéném széfjébe
Fiókok rekeszébe
Vagy egyenest
a koboldok titkos vermébe

MODEL
No.

04

KARAKTER

textilEk

A modell eleganciája és intimitása a
klasszikus mégis nap mint nap változó
izgalmas pénzügyi világot idézi. A magas fejtámlák egymásnak szembefordítva egy zárt, diszkrét atmoszférát teremtenek a legforgalmasabb helyeken is.
Könnyed arányuk, egyenes vonalvezetésük ritmizálják és légiessé teszik a teret.

A KOBOLD anyagainak összeállításánál a Wall Streeti klasszikusokat hívtuk elő
inspirációként, de a mintákat újragondolt arányokkal és témákkal kiegészítve
printelt technikával visszük fel a textilekre, amik így új, friss kontextusba kerültek.

Felépítés

Rugalmas, terhelésre ellenálló poliuretán
hab, vasalat és poliészter segédanyagok
kemény favázon. Háttámla: polyester
fiberfill rétegek rétegelt lemez vázon.

80

TÖLTET

A párnák töltete poliuretán hab és poliészter fríz több rétegben.

44

Lábak
80 - 170

80 - 170

44

45 - 90

Keményfa lábak a kerethez rögzítve.

MODEL
No.

A tervezésnél nemcsak azokat az alapfunkciókat
vettük figyelembe, amik általában meghatározzák
egy kanapé ergonómiai kialakítását, hanem egy
olyan multifunkciós modellt készítettünk, amin
a délutáni pihenéstől, a munkáig szinte minden
tevékenység maximális kényelemben élvezhető.
Ez a puhán kialakított sarkoknak, a karfa és a háttámla optimális méreteinek és a kiegészítőknek
köszönhető. A modell súlyozását úgy alakítottuk
ki, hogy a stabilitáshoz nincs szükség az elemek
összekapcsolására, így különleges alkalmakkor, pl.
vendégek fogadásánál az elemek átrendezhetőek.

BOX

TEXTILKOLLECIÒ
model no.5

Ha bevillan, vagy bekattan, hogy az állandó már
túl sok, átcsúszik és bepattan a változás csak jót hoz

JÒT

HOZ

hat...

MODEL
No.

72

65

52
40

40

70 - 200

KARAKTER

textilEk

A tervezésnél nemcsak azokat az alapfunkciókat vettük figyelembe, amik általában meghatározzák egy kanapé ergonómiai kialakítását, hanem egy olyan
multifunkciós modellt készítettünk, amin
a délutáni pihenéstől, a munkáig szinte
minden tevékenység maximális kényelemben élvezhető. Ez a puhán kialakított
sarkoknak, a karfa és a háttámla optimális méreteinek és a kiegészítőknek
köszönhető. A modell súlyozását úgy
alakítottuk ki, hogy a stabilitáshoz nincs
szükség az elemek összekapcsolására,
így különleges alkalmakkor, pl. vendégek
fogadásánál az elemek átrendezhetőek.

A BOX architechtonikus formáit Xl méretű
kárpitozással lazítottuk a legújabb trendeknek megfelelően, ezzel is kihangsúlyozva
lezser eleganciáját, és pihenő funkcióit.

Felépítés

Rugalmas, terhelésre ellenálló poliuretán
hab, vasalat és poliészter segédanyagok
kemény favázon.

TÖLTET

A párnák töltete poliuretán hab és poliészter fríz több rétegben.

Lábak

Rétegelt lemez.

Extrák

Háttámlára tehető polc, ami ölben
reggeliző vagy számítógép asztalként funkcionál.
Puff

90 - 300

40

50 - 100

TEXTILEK

DIN EN ISO 12947-1+ és DIN EN ISO 12947-2
minősítéssel rendelkező nagy kopásállóságú, mosható, könnyen tisztítható anyagokkal dolgozunk. Textilválasztékunkban
a széles struktúra, és színpaletta mellett megtalálhatók eco és
műbőrök valamint közületek számára ajánlott, nagy igénybevételnek kitett bútorok kárpitozásához is alkalmas anyagok.

MAFFIA TEXTILKOLLECIÒ
RUGANA

PHI TEXTILKOLLECIÒ
MELIS

FORLIS

NOMàD TEXTILKOLLECIÒ
JENA

BOOM

grund TEXTILKOLLECIÒ
jena

neon skin ès box TEXTILKOLLECIÒ
Jean

Lina

kimber

kobold TEXTILKOLLECIÒ
fortis

kobold TEXTILKOLLECIÒ printeLT mintàk
lux

life / printelt

kockàs

halszàlka

csìkos

tört

halszàlka nagy

