Blat Hoder

– luksusowy i praktyczny
Ekologiczne rozwiązania oraz naturalne materiały to wiodący trend w modzie
wnętrzarskiej. Dlatego kamień zyskuje mnóstwo zwolenników. Obecnie, takie
materiały jak granit, marmur, trawertyn czy onyks, coraz chętniej wykorzystywane
są w aranżacjach wnętrz. Łączą w sobie trwałość, ponadczasowość i elegancję.
Materiały, które proponujemy, są sprawdzone
oraz starannie selekcjonowane w zależności od
przeznaczenia, zanim trafią do Klientów jako produkt gotowy w postaci blatów kuchennych czy
łazienkowych, kominków, posadzek, schodów.
Naturalne piękno i trwałość
Dzięki takim właściwościom jak twardość, odporność na wysokie temperatury i wchłanianie wilgoci, granit idealnie sprawdza się w kuchni. Bo tu
liczy się nie tylko design, ale również ceni się materiały, które łatwo utrzymać w czystości. Ponadto
nie ma konieczności kupowania specjalnych
środków czyszczących, które szkodzą środowisku.
Wystarczy przetrzeć blat wilgotną ściereczką, aby
uzyskać pożądany efekt bez wysiłku.
Firma Hoder ma w ofercie oprócz kamieni
z Włoch i Hiszpani również materiały sprowadzane
z Brazylii czy Indii. Dostępne w bogatej palecie faktur
i kolorów zachwycą nawet najbardziej wymagających co potwierdza stała współpraca z architektami.
Metamorfoza w 5 dni, w kraju i za granicą
W związku z dużym zainteresowaniem akcją
promocyjną z poprzedniego roku, w której

zachęcaliśmy Klientów, aby odmienili swoje kuchenne wnętrza wymieniając stare blaty na granitowe, firma Hoder ponownie rusza z kampanią.
Blaty montowane są w przeciągu 5-7 dni roboczych od zamówienia i gotowe do użytku!
Jeśli marzy nam się zmiana przy niewielkim
nakładzie czasu i kosztów, można w kilka dni
cieszyć się zupełnie odmienionym wnętrzem.

Wymień stare blaty na granitowe!
• Prześlij mailem wstępne wymiary blatu
w kuchni lub skontaktuj się telefonicznie.

• Po wstępnych uzgodnieniach ustalany jest
termin pomiaru.

• Pracownik firmy Hoder, korzystając z najnow•
•
•

szych urządzeń, przygotowuje skan szafek
kuchennych, tworząc rysunek techniczny
(tzw. wirtualny szablon).
Dzięki programowi fotoslab, można zobaczyć
wizualizację zamówionego blatu, zanim
rozpocznie się produkcja, i indywidualnie ustalić
nawet takie detale jak dobór usłojenia.
Następnie projekt wprowadzany jest do
maszyny, która wycina gotowe blaty.
Demontaż starego blatu i montaż nowego
zajmuje tylko 1 dzień.

Demontaż starych blatów i montaż nowych zajmuje firmie Hoder jeden dzień, dlatego kuchnia
nie jest wyłączona z użytku.
Jak dobrać blat do stylu kuchni?
W przypadku kuchni nowoczesnych, minimalistycznych najlepiej sprawdzają się jednolite kolory
i formy oraz proste rozwiązania. Wyjątkowo prezentują się wtedy pochylnie ociekowe frezowane
w blatach, co nadaje im estetycznego wyglądu.
Wszystko zależy od efektu jaki chcemy osiągnąć.
Dzięki szerokiej gamie wzorów klient łatwo dobierze blat wpasowujący się w styl swojej kuchni.
Natomiast do kuchni stylizowanych, klasycznych
czy w stylu skandynawskim proponujemy bogatą
ofertę wykończeń krawędzi, które nadadzą kuchni
reprezentacyjny wygląd. Sprawdzają się również
klasyczne łuki i nietypowe kształty dodające kuchni
niepowtarzalnego, indywidualnego charakteru.
Wspólnym celem jest uczynić kuchnie miejscem, z którego chętnie będziemy korzystać oraz
którą będziemy się cieszyć przez wiele lat. Ostatecznie wygląd kuchni zależy tylko od wyobraźni
klienta. Firma Hoder spełnia jego marzenia
i dopasowuje je do wnętrz. ■

Więcej informacji: www.hoder.eu
Zadzwoń i zapytaj gdzie możesz zobaczyć
blaty Hoder w swoim mieście.
tel. 338 211 096 • office@hoder.eu
artykuł reklamowy
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