
Inspiracja Natur
Indie, Brazylia, W ochy, Norwegia… najpi k-

niejsze granity i marmury z ca ego wiata to 

specjalno  firmy HODER. Do wyboru 

ogromna paleta barw oraz struktur stworzo-

nych miliony lat temu przez natur .

Marka HODER stawia na jako  i solid-

no  realizowanych zlece . Oferowany 

przez ni  naturalny kamie  – zw aszcza gra-

nit i marmur – s  jednymi z najlepszych ma-

teria ów do wyka czania wn trz. Atuty? 

Niepowtarzalno  i tajemniczy urok, ogrom

barw i struktur, naturalna elegancja 

i trwanie ponad modami oraz bardzo du-

a odporno . Zalet  produktów HODER 

jest neutralno , doskona a harmonia, z ja-

k  komponuj  si  ze szk em, drewnem, me-

talem i wszelkimi innymi materia ami wyko -

czeniowymi. Jednak, aby w pe ni wydoby

dusz  kamienia, niezb dna jest jego facho-

wa obróbka. 

Firma HODER specjalizuje si  w wykony-

waniu elementów wystroju wn trz z ka-

mienia naturalnego, jak blaty kuchenne 

i azienkowe, parapety, schody, ok adziny

cienne i pod ogowe, elementy kominkowe.

Ponad 30-letnie do wiadczenie w bran y

kamieniarskiej oraz nowoczesny park ma-

szynowy z zastosowaniem obróbki cyfrowej 

pozwalaj  na realizacj  ka dego projektu. 

Do pomiaru cian i szafek stosowane s

najnowsze urz dzenia pomiarowe – bez ko-

nieczno ci u ywania starej technologii sza-

blonów, przez co skraca si  czas wykonania 

blatów do 3–7 dni roboczych. 

HODER wspó pracuje z wieloma eksklu-

zywnymi studiami kuchennymi oraz reno-

mowanymi biurami architektonicznymi 

w ca ym kraju. 

Do kuchni firma HODER poleca szczególnie 

blaty z granitu – ska y wyj tkowo twardej 

i wytrzyma ej, o niebywa ych kolorach i ziar-

nistych strukturach. Mo na zamówi  m.in. 

blaty pogrubione, z tzw. podklejkami (wiele 

wzorów!), ze zlewozmywakami podwiesza-

nymi, frezowanymi rowkami ociekowymi, 

czy precyzyjnie wyci tymi otworami np. pod 

instalacj  elektrycznych gniazdek blato-

wych.

Do azienek za  HODER proponuje wybra

marmur – kamie  o romantycznym charak-

terze, niesko czonej gamie kolorów i prze-

pi knych y owaniach. Z marmuru wykony-

wane s  blaty, obudowy wanien, ok adziny

posadzek, cian i dekoracyjnych wn k,

umywalki… Fachowcy firmy HODER reali-

zuj  marzenia.
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