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Profil společnosti
Společnost Halbos již patnáct let přináší nápady a inspirace v oblasti interiérů
na míru. Pomáháme řešit problémy úložných prostor. Naší specializací jsou zejména
skříně a šatny na míru s posuvnými, skládacími anebo klasicky otvíravými dveřmi.
Vestavěné skříně na míru
Šatní skříň již nemusí být pouze úložným prostorem. Nové materiály umožňují vytvořit nádherný designový doplněk interiéru. Nemusíte se přizpůsobovat nešikovným
klasickým policím, sami si řekněte, kde budou vaše sukně, kalhoty, halenky, pásky
a jiné doplňky.
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A mnohem více …
Halbos nejsou zdaleka jen skříně a šatny na míru. Pro naše zákazníky jsme schopni
vyrobit i další druhy atypického nábytku podle zadání. Realizujeme kuchyňské
sestavy, obývací stěny, dětské pokoje, ložnice včetně postelí a další druhy nábytku
dle přání klienta. Navštívit nás můžete v některé z našich prodejen po celé
České republice a přesvědčit se sami o nabízených produktech a službách.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Problém členění prostoru je minulostí. Vytvořte si sami místo, které bude působit jednoduše, ale přitom nadčasově a elegantně.
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nádech elegance

Kombinace kovu a dřeva vytváří luxusně působící prostor, který bude šperkem vašeho domova.
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kouzlo možností

Jemný potisk skla skloubený s výběrem barvy výplně skříně, působí svěže a elegantně a dodá prostoru pocit volnosti a harmonie.
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svěží harmonie

Díky kombinaci přírodních materiálů s promyšlenými detaily splynete s interiérem a stanete se součástí přírody.
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toulky přírodou

Funkční a originální úložný prostor s dynamicky rafinovanými kombinacemi a liniemi barev a materiálů.
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zářící energie

Inspirativní kombinace barev, křivek a provedení bude působit nadčasově a dokonale vyplní váš interiér.
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barevná linie

Dětská fantazie a barvy jsou ideálním propojením a inspirací pro vyplnění pokoje, který je místem, kde si můžete hrát.
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hravá fantazie

V jednoduchosti je krása. Flexibilní a individuální řešení ve spojitosti s funkčními detaily s elegantní povrchovou úpravou materiálů.
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dokonalá elegance

materiály
11

fuchsia

šeřík

jasmín

calvados

buk rustikal

dub natural

burgundská

černý starlight

javor

modrozelená

třešeň americká

černá

limetka

BASSETH GLASS PRINT

individuální vzhled
jen podle vás
Můžete si navrhnout vlastní motiv, nebo si vybrat z naší
bohaté galerie. Námi nabízená potištěná skla jsou současně
nejlevnější na trhu.

dub ferrara

oranžová

Opr avdov ý originál
Hodláte odlišit interiér opravdu originálně a neotřele?
Výplně dveří s potištěnými skly jsou ideální volbou pro Vás.
Unikátní vzhled a doslova nekonečná škála možností činí
v současné době z potištěných skel opravdový hit. Zkuste
se tedy inspirovat desítkami motivů v naší galerii a nechejte
pracovat svou fantazii …

zlatá

bez omezení!
Ve výběru motivu ani plochy dveří není žádné omezení.
červená

cappuccino

limetka

merano natur

borovice

sakura bílá

javor

vínová

ořech dijon

wenge

třešeň americká

bílá

béžová

krémová

dub natur

www.basseth.com

buk pařený

šedá

zebrano

sakura černá

bříza sněžná

žlutá pastel

buk natur

olše

dub chateau

oranžová

modrá

měděná

dub horský

olše

Z naší bohaté nabídky materiálů si vybere každý. Od klasické laminované dřevotřísky
v mnoha barevných variantách dřevodekorů, pastelových barev či vysokého lesku, přes designová barevná,
matová nebo pískovaná skla, až po několik druhů zrcadel nebo dýhu a mnoho dalších.

Antonína Škváry 1097, Kladno 272 01
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ocelové profily

CALGARY / VICTORIA
Nejprodávanější hliníkové rámy v naší kolekci. Díky promyšlené konstrukci uzavřeného svislého profilu dosahují velmi
dobré tuhosti a jsou tak ideální i pro dveře velkých rozměrů
nebo pro dveře dělené. Profil je navržen jako oboustranně
pohledový, záleží tedy jen na vás, zda se rozhodnete pro
elegantní tvary profilu Calgary, nebo jednoduchý design
rámu Victoria.
NIAGARA
Obliba profilu Niagara spočívá v důmyslně promyšleném
tvaru umožňujícím snadné uchopení a lehký pohyb dveří.
S 10
Saténový vzhled hliníku ve spojení s jednoduchými tvary.
Nejlepší volba pro každého, kdo dává přednost modernímu
a vkusnému vzhledu.
GEMINI 10
Plně oboustranný systém je primárně určen pro přepažení
místností, oddělení oboustranně pohledových prostor,
či do šaten.
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olše
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FOX 10
Absolutní novinka v naší nabídce hliníkových systémů. Snoubí
se v něm všechny přednosti jeho předchůdců, stejně jako
dlouholeté zkušenosti.
YUKON / EDMONTON
Reprezentují dosavadní pomyslný vrchol hliníkových systémů
HALBOS. Subtilní, ale dodržující čisté linie a splňující i ty nejnáročnější požadavky na současný design. Velmi elegantní
a maximálně praktický na uchopení dveří v případě rámu
Yukon. Čistý, jednoduchý a zároveň tvořící dominantní prvek
dveří – to vše splňuje profil Edmonton.
montreal
Jednoduché minimalistické tvary, maximální ekonomičnost
a funkčnost. To spolu s faktem, že se jedná o nejlevnější
profily v naší nabídce jsou hlavní přednosti systému Montreal.
HALIFAX
Systém Halifax v sobě spojuje ekonomické výhody ocelových profilů s designem hliníkových rámů. Pokud k tomu
připočteme možnosti povrchové úpravy v provedení často
používaných dřevodekorů, je stále velká obliba tohoto systému více než pochopitelná.

skříně na míru

hliníkové a ocelové profily

FOCUS 18
Nejdostupnější hliníkový profil na trhu. Praktický a plně funkční systém posuvných dveří za velmi příznivou cenu.

doplňky

výsuvný boční koš

věšák na kravaty a pásky

věšák na kalhoty

výsuvný boční věšák

drátěný botník

výsuvný boční botník

Při realizaci návrhů vestavěných skříní si můžete sami vytvořit pro vás nejvhodnější vnitřní uspořádání. Nemusíte se přizpůsobovat
nešikovným klasickým policím, ale sami si řeknete, kde chcete mít sukně, kalhoty, halenky, pásky, prádlo, ponožky, ručníky a jiné.
Vše můžete mít na praktických věšácích či v zásuvkách a tím zabránit mačkání a obtěžujícímu skládání.
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drátěné koše v universálních teleskopických rámech
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