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рушникосушка для кухні

Функціональність набуває стилю
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Про компанію

Засновуючи компанію HYBRO Technologies у 2010 році, я послуговувався єдиним 

принципом – кожний створений продукт повинен мати в собі три особливості: 

інноваційну функціональність, бездоганний дизайн і неперевершену якість.

Сьогодні HYBRO Technologies є лідером у сфері виробництва енергоефективних 

технологій для ринку клімату.

Сучасні стандарти і процеси, запроваджені на виробництві, забезпечують високу якість 

виготовленої продукції та повну відсутність рекламацій.

Якщо ви бажаєте дізнатись, яким буде майбутнє кліматичних девайсів…

Ласкаво просимо.

Засновник компанії HYBRO Technologies

і розробник колекцій HYBRID та ONYX

Ілля Лапишев
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Унікальність 

Рушникосушка для кухні ONYX – це унікальна запатентована розробка 

від HYBRO Technologies. Вона створить цілу нішу кухонних пристроїв 

і назавжди увійде в інтер’єр будь-якої сучасної кухні.  

БЕЗПЕКА

Ступінь захисту IP-55. Не боїться 

попадання бризок води.

МОНТАЖ

Просто і швидко.

ЕКОНОМІЯ 

Сенсорний таймер забезпечує 

економію під час використання.

ДИЗАЙН 

Ультратонка. Товщина кожної моделі – 

всього 8 мм.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Висушування кухонних рушників та 

додатковий обігрів робочої зони кухні.

ЯКІСТЬ

Офіційна гарантія – 5 років. Термін 

слугування – більше 30 років.
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Функціональність

Особливість рушникосушки ONYX полягає в технології висушування 

речей, що здійснюється не через прямий контакт з нагрівальною 

поверхнею, а через безконтактну передачу теплових  інфрачервоних 

хвиль, рівномірно і по всій площині. 

Водночас самі рейлінги, з якими безпосередньо відбувається контакт 

кухонних рушників, не нагріваються. 

Конвекційний тепловий потік, що утворюється між стіною та 

рушникосушкою, забезпечує високий рівень теплової ефективності. 

Рушникосушка для кухні ONYX, поєднуючи інфрачервоний і 

конвекційний теплові потоки, є ще й додатковим засобом опалення 

для кухні.
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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.
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3 в 1

ONYX – рушникосушка для кухні, яка легко виконає три завдання:

• дбайливо висушить кухонні рушники

• стильно доповнить інтер’єр вашої кухні

• обігріє робочу зону кухні 
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Напруга: 230 В | Робоча частота: 50 Гц | Ступінь захисту: IP-55 | Фронтальна сторона: скляна | Тильна сторона: металева | Колір: білий / сірий / чорний

Інфрачервоне опалення: скло | Конвекція: природний тепловий потік | Гарантія: 5 років | Термін слугування: 30 років

Модельний ряд

Потужність 

Ширина

Висота

Товщина 

Температура

Вага

160 Вт

620 мм

300 мм

8 мм

50 °C

4 кг

ONYX kitchen
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Представляємо моделі ONYX для ванної кімнати. Рушникосушка ONYX для ванної кімнати – це не 

еволюція, це абсолютно новий продукт HYBRO Technologies, що переверне галузь і витіснить вже 

звичні нам, неефективні рушникосушки.  
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Інноваційність

Рушникосушка ONYX є власною запатентованою розробкою 

компанії HYBRO Technologies. Найсміливіші ідеї та найкращі 

рішення втілені в одному продукті.

Особливість

Рушникосушка ONYX призначена для тих, хто по-справжньому 

цінує унікальний дизайн, безкомпромісну функціональність і 

найвищу якість.
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вул. Святотроїцька, 102

м. Черкаси, Україна, 18001

hybro.ua

+38 096 0000 805

+38 066 0000 805

sales@hybro.ua

Ми в соцмережах @hybro.ua

      INSTAGRAM             YOUTUBE                 FACEBOOK

HYBRO Technologies
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