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Rötter från Hyssna
- från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt
möbelproducerande designföretag
För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt
doften av trä. Ända sedan början av förra seklet har Hans Karlssons
föregångare och släkt tillverkat trämöbler i Hyssna. Hans Karlsson
själv började arbeta med möbler redan på 1950-talet och har inte gjort
någonting annat sedan dess. Hans båda barn, Henrik och Helena
Karlsson är också djupt engagerade i företaget.

När du besöker Kvarnen i Hyssna kan du beundra den unika ramsågen
som varit i drift ända sedan början av förra seklet och är en av landets
få bevarade. Det var härifrån som möbelsnickarna fick sitt råmaterial.

Markus Johansson, givetvis också född i Hyssna, är en av de unga,
uppmärksammade svenska formgivare som Hans K också samarbetar med. Resan fortsätter.

Hos oss är nästa trend redan verklighet

Självklart bevakar vi, precis som alla andra, det senaste inom inredning,
mode, film och musik. Vi läser världens ledande inredningstidningar och
besöker de viktigaste mässorna.
Men nöjer oss inte med det. Dessutom ser vi till att våra möbler fungerar
i verkligheten. Hos människor i olika faser av livet, och tillsammans med
släkt och vänner. Våra produkter kombinerar trend och behov på ett sätt
som allt fler uppskattar.
Du också?

Flexibelt sätt att välja möbler
Dagens konsumenter tänker fritt och individuellt. Du vill
kunna blanda olika möbelfamiljer, material och klädsel.
Och ha mycket att välja på. Hans K har anpassat sig
till det här. Därför utgår vi från samma träslag, samma
ytbehandling och samma klädsel i alla kollektioner.
Det betyder att du kan kombinera stolar från en kollektion med bord från en annan och skåp från en tredje.
Du hittar dessutom varianter på bord, stolar och skåp i
nästan alla våra kollektioner.
Det är faktiskt du som bestämmer vad som passar ihop
– inte möbelfabriken!

Trä, tyg, fårskinn eller läder.
Vit, oljad ek, svartbets osv . . .
I exakt samma kulör för alla
våra kollektioner så att du kan
kombinera precis som du vill.
Total valfrihet, alltså!

Kolla in den rundade formgivningen av stolen
Kolla in den rundade formgivningen av stolen Rainbow.
Rainbow. En komplicerad stol att tillverka,
Självklart är den komplicerad att tillverka. Men resultatet
men resultatet är en njutning för kroppen.
är en njutning för kroppen.

Funktion utöver det vanliga
Har du någonsin satt dig i en obekväm stol så vet du hur snabbt ryggen
protesterar. Vi är specialister på sittkomfort. Därför vet vi in i minsta detalj
hur sits och ryggstöd ska vara utformade och vinklade i förhållande till
varandra.
Provsitt så känner du själv.

Noga utvalt
Det finns många goda anledningar att
välja trä. Trä är beprövat, beständigt
och förnybart. Alla trämöbler är unika
- ådring och kvistar är en naturlig del
och ger varje möbel en egen profil.
Visst ger det en speciell känsla att veta
att du valt det bästa, eller hur?
Har du speciella önskemål ska du veta
att Hans K har en egen tapetsör som
älskar att ge dig precis det du vill ha.

Titta gärna riktigt nära på våra möbler.

Beundra detaljerna och hantverket. Design och funktion, på samma gång!

Det är kvaliteten som räknas
Inte var fabriken ligger.
På många håll i världen finns trämöbeltillverkare
vars främsta styrka är att vara extremt duktiga på
att producera. De har erfarna möbelsnickare med
hantverkskänsla, arbetar med modernast tänkbara
utrustning och vet vad globala affärer kräver. Det är
den här typen av företag som Hans K samarbetar
med.
Vi har flera decenniers erfarenhet av internationell
möbeltillverkning, och vet hur man säkrar kvalitet,
leveransprecision och värnar om miljön.
I slutändan innebär våra lösningar hög kvalitet,
innovativ design och smarta lösningar.

Personalen i de butiker som säljer Hans K är utbildade att hjälpa dig i dina val.

1000 möbelproffs till din hjälp
Visst är det enkelt att bli inspirerad av möbler i en
katalog. Men ingenting går upp mot att se, sitta och
känna själv. Därför kan du bara köpa våra möbler via
utvalda möbelbutiker.
Ledstjärnan för oss på Hans K är kvalitet, service och
omtanke. Samma krav ställer vi på våra återförsäljare.
Vi vill vara säkra på att våra möbler exponeras på ett
bra sätt och att kunderna får neutrala, fackmässiga
råd. Därför hittar du inte våra möbler överallt.
Det är ingen tillfällighet.

98% levereranssäkerhet från lager
Det slår ingen.
Våra möbler tillverkas över hela världen. Det ställer höga krav på
planering och logistik. Vi har bestämt oss för att nästan allt vi säljer
ska kunna levereras från lager. Självklart finns undantag - att ha
alla ovanliga tillbehör på hyllan skulle bli orealistiskt kostsamt - men
tack vare 2500 pallplatser, detaljerad uppföljning och sekundsnabba
IT-hjälpmedel så ser vi till att det som säljs mest alltid finns på lager.
Den som köper en möbel från Hans K har en dröm.
Vi ser till att den blir verklighet.
Snabbt.

När man väl bestämt sig för en möbel vill man inte vänta. Därför är logistik
ett av våra viktigaste konkurrensmedel.
På vår hemsida - hansk.se - hittar du förutom priser, mått och information
också lagerstatus på den möbel du väljer.

Finns det något mer genuint än en pinnstol?
Ändå har Markus Johansson vågat
modernisera konceptet, och resultatet
– den massiva trästolen Zigzag –
talar för sig självt.

Våra formgivare
Vilka designers ska egentligen en möbeltillverkare samarbeta med?
Hans K satsar på både unga och äldre formgivare för att få en mix av
tradition och nytänkande. Vi prioriterar formgivare som har en genuin känsla för trä, gärna kopplad till gediget hantverkskunnande och
en stor portion mod i att skapa nutida möbler. Franz James, Markus
Johansson och John-Bertil Häggström uppfyller med råge våra krav.
Deras kollektioner är beviset.
Punkt och slut.
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