
cкляна рушникосушка 



Ласкаво просимо у світ, де технології 

приносять комфорт, підкреслюючи 

неповторний стиль вашого будинку.

ONYX — це принципово нове рішення на 

ринку рушникосушок.

Функціональність набуває стилю

ONYX TM



Ілля Лапишев
Засновник компанії HYBRO Technologies і 

розробник колекцій HYBRID та ONYX

«ONYX — це новий стандарт, який задасть 

тренд у сегменті рушникосушок»
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ONYX 1S біла

ONYX 2M біла

ONYX 3L біла



ONYX 1S чорна

ONYX 2M чорна

ONYX 3L чорна





біла*

Модель 1S є найменшою в колекції рушникосушок 

ONYX. Вона ідеально підходить для компактних 

ванних кімнат.

 

ПОТУЖНІСТЬ

РОЗМІР 

ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ

Робоча температура

Робоча частота

Напруга

Ступінь захисту

Лицьова поверхня

Матеріал корпусу

Вага

* Модель може бути представлена в інших кольорах

ONYX 1S

160 Вт

600 х 320 х 8 мм

3 м2

60 оС

50 Гц

230 В

IP44

 Загартоване скло

Метал

4 кг









ONYX 2M
біла*

Модель 2M є ідеальною у своїх пропорціях. 

Розмір та потужність рушникосушки дозволяють 

використовувати її також як джерело обігріву для 

вашої ванної кімнати.

ПОТУЖНІСТЬ

РОЗМІР 

ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ

Робоча температура

Робоча частота

Напруга

Ступінь захисту

Лицьова поверхня

Матеріал корпусу

Вага

* Модель може бути представлена в інших кольорах

350 Вт

900 х 470 х 8 мм

6 м2

60 оС

50 Гц

230 В

IP44

 Загартоване скло

Метал

8 кг









ONYX 3L
біла*

Модель 3L є найбільшою рушникосушкою в 

колекції ONYX, має найбільшу потужність та 

ідеально підіходить для просторої ванної кімнати 

у великому будинку.

ПОТУЖНІСТЬ

РОЗМІР 

ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ

Робоча температура

Робоча частота

Напруга

Ступінь захисту

Лицьова поверхня

Матеріал корпусу

Вага

* Модель може бути представлена в інших кольорах

620 Вт

1200 х 620 х 8 мм

12 м2

60 оС

50 Гц

230 В

IP44

 Загартоване скло

Метал

14 кг









чорна*

Модель 1S є найменшою в колекції рушникосушок 

ONYX. Вона ідеально підходить для компактних 

ванних кімнат.

ONYX 1S

ПОТУЖНІСТЬ

РОЗМІР 

ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ

Робоча температура

Робоча частота

Напруга

Ступінь захисту

Лицьова поверхня

Матеріал корпусу

Вага

* Модель може бути представлена в інших кольорах

160 Вт

600 х 320 х 8 мм

3 м2

60 оС

50 Гц

230 В

IP44

 Загартоване скло

Метал

4 кг









ONYX 2M
чорна*

Модель 2M є ідеальною у своїх пропорціях. 

Розмір та потужність рушникосушки дозволяють 

використовувати її також як джерело обігріву для 

вашої ванної кімнати.

ПОТУЖНІСТЬ

РОЗМІР 

ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ

Робоча температура

Робоча частота

Напруга

Ступінь захисту

Лицьова поверхня

Матеріал корпусу

Вага

* Модель може бути представлена в інших кольорах

350 Вт

900 х 470 х 8 мм

6 м2

60 оС

50 Гц

230 В

IP44

 Загартоване скло

Метал

8 кг









ONYX 3L
чорна*

Модель 3L є найбільшою рушникосушкою в 

колекції ONYX, має найбільшу потужність та 

ідеально підходить для просторої ванної кімнати 

у великому будинку.

ПОТУЖНІСТЬ

РОЗМІР 

ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ

Робоча температура

Робоча частота

Напруга

Ступінь захисту

Лицьова поверхня

Матеріал корпусу

Вага

* Модель може бути представлена в інших кольорах

620 Вт

1200 х 620 х 8 мм

12 м2

60 оС

50 Гц

230 В

IP44

 Загартоване скло

Метал

14 кг







Принцип роботи

ONYX — це абсолютно новий продукт у сегменті рушникосушок 

виробництва компанії HYBRO. Окрім унікального, зважаючи на 

виконання, дизайнерського предмета інтер’єру, він виконує дві 

основні функції.

Перша — висушування рушників та інших текстильних виробів. 

Надійну експлуатацію забезпечують міцні кріплення ONYX, які 

витримують вагу кількох важких рушників.

Друга функція — опалювальна. Рушникосушка є повноцінним 

опалювальним приладом для ванної кімнати. Вона розігрівається 

до 60 градусів за Цельсієм та працює у довгохвильовому 

діапазоні 7-14 мкм. Рівномірний нагрів поверхні ONYX забезпечує 

інфрачервоний потік, який у поєднанні з конвекцією є 

ефективним джерелом тепла.

Конструкція

Рушникосушка ONYX виготовлена з гартованого скла. Це 

забезпечує високу міцність і безпеку. Нагрівальний елемент 

рівномірно розміщується між склом та корпусом без доступу 

повітря й вологи. Для виготовлення рейлінгів використовується 

нержавіючий полірований профіль. Товщина виробу становить 

лише 8 мм. Ультратонкий дизайн підкреслює унікальний 

зовнішній вигляд.

ONYX — стильна, надійна та довговічна рушникосушка. Її 

монолітність гарантує тривалий термін експлуатації. Для 

виготовлення рейлінгів використовується нержавіючий 

полірований профіль прямокутної форми. Геометричний дизайн 

надає впізнаваності продукції сімейства HYBRO.



hybro.ua

sales@hybro.ua

facebook.com/hybro.ua

instagram.com/hybro.ua



ONYX


