HODER

prezentuje



Inspiracja NaturÈ
Indie, Brazylia, Wâochy, Norwegia… najpiċkniejsze granity i marmury z caâego ğwiata to
specjalnoğý firmy HODER. Do wyboru
ogromna paleta barw oraz struktur stworzonych miliony lat temu przez naturċ.
Marka HODER stawia na jakoğý i solidnoğý realizowanych zleceĕ. Oferowany
przez niĆ naturalny kamieĕ – zwâaszcza granit i marmur – sĆ jednymi z najlepszych materiaâów do wykaĕczania wnċtrz. Atuty?
Niepowtarzalnoğý i tajemniczy urok, ogrom
barw i struktur, naturalna elegancja
i trwanie ponad modami oraz bardzo duīa odpornoğý. ZaletĆ produktów HODER
jest neutralnoğý, doskonaâa harmonia, z jakĆ komponujĆ siċ ze szkâem, drewnem, metalem i wszelkimi innymi materiaâami wykoĕczeniowymi. Jednak, aby w peâni wydobyý
duszċ kamienia, niezbċdna jest jego fachowa obróbka.

Firma HODER specjalizuje siċ w wykonywaniu elementów wystroju wnċtrz z kamienia naturalnego, jak blaty kuchenne
i âazienkowe, parapety, schody, okâadziny
ğcienne i podâogowe, elementy kominkowe.
Ponad 30-letnie doğwiadczenie w branīy
kamieniarskiej oraz nowoczesny park maszynowy z zastosowaniem obróbki cyfrowej
pozwalajĆ na realizacjċ kaīdego projektu.
Do pomiaru ğcian i szafek stosowane sĆ
najnowsze urzĆdzenia pomiarowe – bez koniecznoğci uīywania starej technologii szablonów, przez co skraca siċ czas wykonania
blatów do 3–7 dni roboczych.
HODER wspóâpracuje z wieloma ekskluzywnymi studiami kuchennymi oraz renomowanymi biurami architektonicznymi
w caâym kraju.
Do kuchni firma HODER poleca szczególnie
blaty z granitu – skaây wyjĆtkowo twardej
i wytrzymaâej, o niebywaâych kolorach i ziarnistych strukturach. Moīna zamówiý m.in.
blaty pogrubione, z tzw. podklejkami (wiele
wzorów!), ze zlewozmywakami podwiesza-
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nymi, frezowanymi rowkami ociekowymi,
czy precyzyjnie wyciċtymi otworami np. pod
instalacjċ elektrycznych gniazdek blatowych.
Do âazienek zağ HODER proponuje wybraý
marmur – kamieĕ o romantycznym charakterze, nieskoĕczonej gamie kolorów i przepiċknych īyâowaniach. Z marmuru wykonywane sĆ blaty, obudowy wanien, okâadziny
posadzek, ğcian i dekoracyjnych wnċk,
umywalki… Fachowcy firmy HODER realizujĆ marzenia.
A D R E S F I R M Y:

HODER
CENTRUM OBRÓBKI KAMIENI
NATURALNYCH
ul. Mickiewicza 58
43-331 Dankowice
tel. 033 845 75 89
faks 033 845 95 89
www.hoder.pl, e-mail: biuro@hoder.pl

2009-12-02 18:30:47

