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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

fotel kosmetyczny VERANO
VERANO beauty bed

  82 cm  62-122 cm  196 cm 

VERANO posiada elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia, wysokości oraz funkcję kołyski, dając 
możliwość przeprowadzenia zabiegów na twarz oraz ciało. 

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically tilting seat

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

elektryczna 
regulacja oparcia 85°  
backrest electrically 
adjustable by 85°

manualna regulacja  
podnóżka 85° 
footrest manually 
adjustable by 85°
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

 fotel kosmetyczny BARI
BARI BEAUTY BED

  89 cm  57-108 cm  190 cm

Fotel posiada elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia, wysokości, funkcję kołyski oraz manualną 
regulację podnóżka, umożliwiając przeprowadzenie zabiegów na twarz i ciało. Regulowany manualnie 
zagłówek posiada otwór na twarz. Panel sterowania elektrycznego umieszczony w obudowie fotela 

umożliwia kontrolę wszystkich funkcji w wygodny sposób.

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically tilting seat

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

elektryczna 
regulacja oparcia 85°  
backrest electrically 
adjustable by 85°

manualna regulacja  
podnóżka 85° 
footrest manually 
adjustable by 85°

opcjonalnie 
podgrzewanie 
optional  
heating
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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

wielofunkcyjny fotel kosmetyczny sterowany elektrycznie TOSCANA
TOSCANA multifunctional electric beauty bed

80 cm   63-118 cm  188 cm 

Fotel sterowany elektrycznie (wysokość, oparcie, kołyska], podnóżek regulowany manualnie. Fotel 
dostępny także z dodatkowymi funkcjami: podgrzewanym materacem lub sterowaniem nożnym. Funkcje 

można łączyć. 

elektrycznie 
sterowana kołyska
electrically 
tilting seat

manualna regulacja 
podnóżka 65°
manual adjustable 
footrest 65°

waga 75 kg
weight 75 kg

elektryczna
regulacja oparcia 80° 
backrest electrically 
adjustable by 80°

elektryczna 
regulacja wysokości
electrical height 
adjustment

opcjonalnie 
podgrzewanie
optional 
heating
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

fotel kosmetyczny IVO
IVO BEAUTY BED

  84 cm  56-83 cm  186 cm 

Funkcjonalny 3-częściowy fotel kosmetyczny. Fotel posiada elektryczną refulację wysokości, kąta 
pochylenia oparcia i podnóżka. Fotel posiada demontowalne podłokietniki oraz zagłówek z otworem 

na twarz.

waga 95 kg 
weight 95 kg

elektryczna 
regulacja oparcia  
backrest electrically 
adjustable

elektryczna regulacja  
podnóżka 
footrest electrically 
adjustable

elektryczna  
regulacja wysokości 
electrical height 
adjustment
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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

fotel kosmetyczny z regulacją hydrauliczną i manualną FIORD
FIORD beauty bed

80 cm  63-75 cm  184 cm

Fotel kosmetyczny sterowany manualnie, z podłokietnikami oraz otworem na twarz w zagłówku, 
niezbędnym przy wykonywaniu masażu. Fotel obrotowy w zakresie 360°.

manualna regulacja 
podnóżka 65°
footrest manually 
adjustable by 65°

waga 50 kg
weight 50 kg

manualna regulacja 
oparcia 80° 
manual backrest 
adjustable by 80°

regulacja wysokości
height adjustment

obrót o 360° 
rotation 360°



9

PEDICURE PEDICURE

fotel podologiczny NEPTUNE 
NEPTUNE pedicure chair
98 cm  150 cm  135 cm 

Komfortowy i elegancki fotel podologiczny SPA. Dwa siłowniki elektryczne ułatwiają regulację odległości 
fotela od brodzika oraz pozycję oparcia. Obrotowe podłokietniki ułatwiają dostęp do siedziska. Fotel 
posiada podłokietniki ze zintegrowanymi stolikami do manicure, brodzik z systemem masaży wodnych 
i podnóżek z regulacją wysokości. Wbudowany w oparciu masażer shiatsu oraz odtwarzacz muzyki 
z możliwością podłączenia słuchawek, dostarczą pełnię doznań relaksacyjnych (obsługiwany format: 

MP3; odtwarzanie z USB lub karty SD).

manualna regulacja 
podnóżka
manual adjustable 
footrest

regulacja 
pozycji fotela
seat position 
adjustment

masaż shiatsu 
shiatsu massage 

Mp3 
music player

regulacja oparcia
backrest adjustable



10

PEDICURE PEDICURE

LUCIO fotel SPA do pedicure 
LUCIO SPA pedicure armchair 
 86 cm  126 cm  76-200 cm

Wygodny i elegancki fotel do pedicure SPA z wysokiej jakości tapicerką. Fotel posiada manualnie 
regulowane opacie oraz posiada wysuwaną platformę, która umożliwia umieszczenie brodzika do 

pedicure. Fotel posiada regulowany podnóżek.

waga 61 kg 
weight 61 kg

manualna regulacja 
oparcia 13°-70° 
backrest manually 
adjustable 13°-70°
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PEDICURE PEDICURE

fotel podologiczny wysokiego unoszenia APOLLO 
APOLLO multifunctional electric beauty & podiatry bed

  82 cm  62-121 cm  194 cm 

APOLLO posiada możliwość rozchylania podnóżków na boki, pozwalając na wygodne przystawienie 
brodzika z wodą. Fotel wyposażony jest w elektryczną regulację wysokości, kąta nachylenia oparcia oraz 

funkcję kołyski. 

wysuwany podnóżek 
footrest extension

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically  
tilting seat

elektryczna 
regulacja oparcia 85°  
backrest electrically 
adjustable by 85°

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

manualna regulacja  
podnóżków  
manual adjustable 
footrest

waga 88 kg 
weight 88 kg
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PEDICURE PEDICURE

fotel podologiczny CAPRI
CAPRI podiatry chair

  90 cm  58-112 cm  190 cm

Wysokiej klasy fotel do pedicure z dzielonymi podnóżkami o bardzo stabilnej konstrukcji. Wyposażony  
w 3 silniki, do regulacji wysokości, kąta nachylenia oparcia i kąta nachylenie siedziska (kołyska). 
Regulacja podnóżków – manualna. Rozkładane podłokietniki i regulowany zagłówek z otworem na twarz.  
Panel do sterowania umieszczony w obudowie fotela umożliwia pełną kontrolę wszystkich funkcji  
z dowolnego punktu fotela. Fotel wyposażony w funkcję RESET, przywracającą fotel do pozycji zerowej  

jednym przyciskiem.

wysuwane podnóżki 
footrest extension

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically  
tilting seat

elektryczna 
regulacja oparcia 85°  
backrest electrically 
adjustable by 85°

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

waga 88 kg 
weight 88 kg
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PEDICURE PEDICURE

wielofunkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny sterowany elektrycznie MASSIMO
MASSIMO multifunctional electric beauty & podology bed

  74,5 cm  60-78 cm  190 cm 

Fotel kosmetyczno-podolo giczny posiada możliwość elektrycznej regulacji wysokości oraz manualną 
regulację kąta nachylenia oparcia oraz podnóżków. 

manualna regulacja 
oparcia 50°  
manual backrest  
adjustable by 50°

wysuwany podnóżek 
footrest extension

waga 46 kg 
weight 46 kg

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

manualna 
regulacja podnóżków 
manual adjustable 
footrests
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PEDICURE PEDICURE

wysuwany podnóżek
footrest extension

waga 37 kg
weight 37 kg

elektryczna regulacja 
wysokości
electrical height 
adjustment

fotel kosmetyczny na kolumnie hydraulicznej FABRIZIO 
FABRIZIO pedicure chair

74,5 cm  56-67 cm  182 cm

Fotel kosmetyczno-podologiczny z regulacją wysokości przy pomocy kolumny hydraulicznej oraz 
manualną regulacją podnóżków. 

manualna regulacja 
podnóżków
manual adjustable 
footrests

manualna regulacja 
oparcia 
manual backrest 
adjustable
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PEDICURE PEDICURE

fotel kosmetyczno-podologiczny DINO I 
DINO I beauty & podology bed

70 cm  44-55 cm  55 cm

Fotel kosmetyczny dostępny jest w dwóch wersjach: z podłokietnikami drewnianymi lub z tworzywa 
sztucznego. Wysokie oparcie z zagłówkiem ułatwi robienie zabiegów henny i makijażu. Posiada funkcję 

kołyski – regulacja manualna. 

ffotel kosmetyczno-podologiczny z brodzikiem DINO III
DINO III beauty & podology bed with foot-bath

70 cm 44-55 cm  120 cm

Fotel kosmetyczno-podologiczny wyposażony jest w stojak do pedicure oraz brodzik, dzięki czemu 
znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów. Fotel kosmetyczny dostępny jest w dwóch wersjach: 
z podłokietnikami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. Wysokie oparcie z zagłówkiem ułatwi 

robienie zabiegów henny i makijażu. Posiada funkcję kołyski – regulacja manualna.

kołyska
seat

waga 18 kg
weight 18 kg

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

producent
producent

regulacja wysokości
height adjustment

kołyska
seat

waga 30 kg
weight 30 kg

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

producent
producent

regulacja wysokości
height adjustment
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PEDICURE PEDICURE

stojak do pedicure ALFA ALFA supporter
60 cm  60-65 cm  60 cm

Praktyczny i wygodny stojak do pedicure, posiada funkcję regulacji wysokości. 

stojak do pedicure BETA BETA supporter
57 cm  56-71 cm  52 cm

Stojak do pedicure posiada funkcję regulacji kąta nachylenia pod nóżka 
oraz półkę antypoślizgową na brodzik do pedicure. 

stojak do pedicure SP SP leg stand
41 cm  48-65 cm  27 cm

Stojak do pedicure z możliwością re gulacji wysokości.  

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

producent
producent

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

producent
producent

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

producent
producent

brodzik COMO 4101 COMO 4101 basin
53 cm  36,5 cm  56 cm

Mobilny brodzik do pedicure z 4 kółkami, z regulacją ciepłej i zimnej 
wody. Brodzik wyposażony w masaż wodny i chromoterpię w postaci 

świateł LED. 

brodzik do pedicure FOOT FOOT basin
Kółka dostępne opcjonalnie 

Wheels are an additional option
35 cm  15 cm  45 cm

Brodzik do pedicure wyposażony jest w dwa wygodne otwory na 
stopy. Dostępny w kolorze białym. 

gwarancja 2 lata
2 years warranty

producent
producent
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MASSAGE & SPA MASAŻ & SPA

leżanka do masażu z elektryczną regulacją SISTO 2249
SISTO electric massage couch 
  76 cm  66-87cm  198 cm

Leżanka SPA do masażu, posiada elektryczną regulację wysokości, oparcia i nachylenia całego 
łóżka. Leżanka wyposażona jest w 3-sekcyjny materac jednobryłowy z otworem na twarz, niezbędnym 
przy wykonywaniu masażu pleców. Podłokietniki regulowane manualnie. Dzięki dwóm kolumnom 
na których umieszczony jest materac, leżanka będzie niezwykle stabilna. Idealna do wykonywania 

energicznych masażów bez ryzyka utraty stabilizacji. 

waga 93 kg 
weight 93 kg

elektryczna 
regulacja oparcia  
backrest electrically 
adjustable

regulacja wysokości 
height adjustment

elektryczna regulacja 
części lędźwiowej 
electric adjustment  
of the lumbar area
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MASAŻ & SPA MASSAGE & SPA

leżanka do masażu z regulacją elektryczną SUDU  
SUDU electric massage couch 

 71 cm  60-80 cm  190 cm 

Leżanka posiada elektryczny system regulacji wysokości oraz kąta nachylenia oparcia, dzięki czemu 
znacznie zwiększa wygodę i efektywność pracy. Łóżko posiada pałąk na serwetę kosmetyczną lub 

jednorazowe prześcieradło w rolce.

waga 77 kg 
weight 77 kg

elektryczna 
regulacja oparcia  
backrest electrically 
adjustable

regulacja wysokości 
height adjustment

elektryczna regulacja 
części lędźwiowej 
electric adjustment  
of the lumbar area
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MASSAGE & SPA MASAŻ & SPA

leżanka do masażu z elektryczną regulacją DARIO
DARIO electric massage couch 

 76 cm  65-90 cm  200cm

Łóżko posiada trwałe, metalowe mechanizmy, a jego wysokość zapewnia osobie wykonującej zabiegi 
prawidłową i wygodną postawę podczas pracy. Dostępne w kolorze białym, na podstawie metalowej, 
brązowej. Łóżko do masażu wyposażone w: regulację elektryczną wysokości oraz pozycji oparcia, pałąk 

na ręczniki lub jednorazowe serwety w rolce, otwór na twarz.

waga 66 kg 
weight 66 kg

elektryczna 
regulacja oparcia  
backrest electrically 
adjustable

regulacja wysokości 
height adjustment
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MASAŻ & SPA MASSAGE & SPA

producent
producent

waga 15 kg
weight 15 kg

manualan regulacja 
oparcia
manual backrest 
adjustable

mobilna leżanka do masażu MOBILE 
MOBILE massage couch

64 cm  59-81 cm  190 cm

Łóżko do masażu z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia oparcia. Łóżko posiada system 
rozkładania bazujący na siłownikach i linkach, manualną regulację kąta nachylenia oparcia oraz 
uchwyt pomagający w rozkładaniu i składaniu leżanki. Plastikowe stopki przymocowane do materaca 
zabezpieczają tapicerkę przy rozkładaniu i składaniu łóżka. Otwór na twarz umieszczony w oparciu 
umożliwia masaż pleców. Oparcie regulowane manualnie. Kolor biały, łóżko posiada dedykowany 

futerał. 
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MASSAGE & SPA MASAŻ & SPA

walizkowa leżanka do masażu COMPACT 500  
COMPACT 500 massage couch with case

  61 cm  72 cm  186 cm 

Przenośne łóżko walizkowe to idealne rozwiązanie dla mobilnych gabinetów kosmetycznych. 
Funkcjonalny i lekki mebel zapakowany jest w futerał. 

producent 
producent

waga 25 kg 
weight 25 kg

manualan regulacja 
oparcia 
manual backrest 
adjustable
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MASAŻ & SPA MASSAGE & SPA

leżanka do masażu na kolumnie hydraulicznej VERONA  
VERONA massage couch 

 63 cm  65-90 cm  180 cm 

Łóżko kosmetyczne do masażu umieszczone jest na kolumnie hydraulicznej, umożliwiającej regulację 
wysokości. Posiada możliwość regulacji wysokości. Łóżko posiada wygodny, szeroki materac oraz otwór 

na twarz niezbędny do przeprowadzania masażu.  

producent 
producent

waga 47 kg 
weight 47 kg

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

gwarancja 2 lata 
2 years warranty
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MASSAGE & SPA MASAŻ & SPA

producent 
producent

leżanka BALI RELAX  
BALI RELAX massage couch
  67 cm  79 cm  195 cm 

Łóżko do masażu z miękkim materacem o grubości 8 cm. Posiada 3 manualnie regulowane części 
(oparcie, część lędźwiowa, podnóżek), zintegrowany zagłówek posiada otwór na twarz. Pod tapicerką 
znajduje się praktyczna przestrzeń do przechowywania akcesoriów, łóżko wyposażone jest też w uchwyt 

na ręczniki. Wybarwienie drewna: wenge, okume.
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MASAŻ & SPA MASSAGE & SPA

producent 
producent

leżanka BALI SOFT 
BALI SOFT massage couch

  67 cm  79 cm  195 cm 

Łóżko do masażu z miękkim materacem o grubości 8 cm, Posiada regulowaną manualnie pozycję oparcia 
oraz zintegrowany zagłówek z otworem na twarz. Pod tapicerką znajduje się praktyczna przestrzeń do 
przechowywania akcesoriów, łóżko wyposażone jest też w uchwyt na ręczniki. Wybarwienie drewna: 

wenge, okume.
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MASSAGE & SPA MASAŻ & SPA

producent 
producent

leżanka BALI LEGNO  
BALI LEGNO massage couch
  66 cm  79 cm  192 cm

Łóżko do masażu z ramą drewnianą i regulowaną pozycja oparcia. Miękki materac o standardowej 
grubości posiada zintegrowany zagłówek. Pod tapicerką znajduje się praktyczna przestrzeń do 
przechowywania akcesoriów, łóżko wyposażone jest też w uchwyt na ręczniki. Wybarwienie drewna: 

wenge, okume.
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 LABORY CABINET
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* Istnieje możliwość produkcji pod indywidualne zamówienie w dowolnej kolorystyce i materiale. / Also available for individual orders in any color and material.

D-50 / szafka* / cupboard

gł. / depth: 65 cm

szer. / width:   50 cm

wys. / height 90 cm

W-50 / szafka* / cupboard

gł. / depth: 30 cm

szer. / width:   100 cm

wys. / height 60 cm

 L
AB

O
R

D-100 / szafka* / cupboard

gł. / depth: 65 cm

szer. / width:   100 cm

wys. / height 90 cm

S-60 / szafka* / cupboard

gł. / depth: 65 cm

szer. / width:   60 cm

wys. / height 210 cm

W-50 / szafka* / cupboard

gł. / depth: 30 cm

szer. / width:   60 cm

wys. / height 60 cm

Labor szafa
/ cupboard

szafka D-100 D-100 cabinet
  100 cm  90 cm  65 cm 

szafka D-60 D-60 cabinet
  60 cm  90 cm  65 cm 

szafka S-60 S-60 cabinet
  60 cm  210 cm  65 cm 

Zestaw szafek dostępnych w wielu wariantach, tak, aby 
jak najlepiej dostosować je do potrzeb salonu. Szafki do 
konfiguracji dają możliwość dowolnego zestawienia zarówno 
materiałów jak i rozmiarów, dzięki czemu sprawdzą się  
w każdej przestrzeni i pozwolą zachować porządek oraz 
ułatwią organizację pracy. Istnieje możliwość produkcji pod 
zamówienie w dowolnej kolorystyce i materiale.

LABORY

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available

szafka D-50 D-50 cabinet
  50 cm  90 cm  65 cm 

szafka W-100 W-100 cabinet
  100 cm  60 cm  30 cm 

szafka W-50 W-50 cabinet
  60 cm  60 cm  30 cm 
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MANICURE MANICURE

stolik do manicure 187 187 manicure table
122 cm  77 cm  55 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji z pochłaniaczem pyłu. W zestawie znajdują się lampka, stojak 
na lakiery oraz wygodna pufka na dłoń. Blat oraz korpus szafki szklane, fronty dostępne w kolorach 

orzech lub czereśnia.

stolik do manicure 186 186 manicure table
110 cm  77 cm  55 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji. Biurko wyposażone jest w pochłaniacz pyłu, podstawkę na lakiery 
do paznokci, lampę na biurko oraz pufkę pod dłoń. Blat szklany, harto wany.

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent
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MANICURE MANICURE

stolik do manicure 185 185 manicure table
110 cm  77 cm  55 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji z pochłaniaczem pyłu. W zestawie z biurkiem znajdują się lampa 
na biurko i wy godna pufka pod dłoń dla klientki. Blat oraz korpus biurka szklane, fronty dostępne 

w kolorach orzech lub czereśnia.

stolik do manicure 306 306 manicure table
115 cm  79 cm  50 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji z pochłaniaczem pyłu. W zestawie z biurkiem znajdują się lampa 
na biurko i wy godna pufka pod dłoń dla klientki. Fronty w kolorze białym lub orzech.

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent
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MANICURE MANICURE

stolik do manicure 227 227 manicure table 
  122 cm  74 cm  48 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji. Biurko wyposażone jest w elegancką lampkę oświetleniową, 
wygodną pufkę pod dłoń oraz stojak na lakiery. Kolor biały. Dostępne kolory szuflad biały, zielony, 

fioletowy. Dostępne kolory blatów biały, pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy.

stolik do manicure 224 224 manicure table 
  98 cm  74 cm  48 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji. Biurko wyposażone jest w elegancką lampkę oświetleniową  
i wygodną pufkę pod dłoń. Kolor biały. Dostępne kolory szuflad biały, zielony, fioletowy. Dostępne kolory 

blatów: biały, pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy.

opcjonalnie  
pochłaniacz pyłu
dust absorber  
optional

producent 
producent

opcjonalnie  
pochłaniacz pyłu
dust absorber  
optional

producent 
producent
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stolik do manicure PRATICO PRATICO manicure table
120 cm  75 cm  50 cm

Stolik kosmetyczny do manicure z pochłaniaczem pyłu oraz półkami. Wykonany z płyty laminowanej. 
Posiada uchylną szafkę oraz szufladę.

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość wyboru 
koloru materiału
choice of color 
material 

producent
producent

możliwa produkcja 
na wymiar
customized production 
available

stolik do manicure NOVO NOVO manicure table
130 cm  75 cm  50 cm

Stolik kosmetyczny do manicure z pochłaniaczem pyłu i obrotowym blatem. Wykonany z płyty 
laminowanej. Posiada dwie szuflady oraz szafkę na akcesoria. Może być wykonany w dowolnym kolorze 

dostępnym we wzorniku płyt laminowanych.

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość wyboru 
koloru materiału
choice of color 
material 

producent
producent

możliwa produkcja 
na wymiar
customized production 
available

MANICURE MANICURE
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MANICURE MANICURE

stolik do manicure VERSA VERSA manicure table
130 cm  75 cm  50 cm

Stolik kosmetyczny do manicure dostępny z pochłaniaczem pyłu lub bez. Wykonany z płyty laminowanej. 
Posiada dwie szuflady oraz szafkę na akcesoria. Może być wykonany w dowolnym kolorze dostępnym 

we wzorniku płyt laminowanych.

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość wyboru 
koloru materiału
choice of color 
material 

producent
producent

możliwa produkcja 
na wymiar
customized production 
available

stolik do manicure 164 164 manicure table
111 cm  74 cm  48 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji. Biurko wyposażone jest w elegancką lampkę, pufkę pod dłoń 
i stojak na lakiery. Kolory biały, srebrny. Dostępne kolory szuflad biały, srebrny, zielony, fioletowy.

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent
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MANICURE MANICURE

stolik do manicure GRACJA GRACJA manicure table
140 cm  75 cm  60 cm

Stolik do manicure dostępny w dwóch wersjach z pochłaniaczem pyłu i bez. Po siada praktyczną szafkę 
z szufladami. Dzięki niestandardowym wymiarom – szer. 140 cm, znacznie zwiększa wygodę i komfort 

pracy. Istnieje możliwość wykonania stolika w dowolnym materiale oraz kolorystyce. 

gwarancja 2 lata
2 years warranty

możliwość wyboru 
koloru materiału
choice of color 
material 

producent
producent

możliwa produkcja 
na wymiar
customized production 
available

stolik do manicure 124 124 manicure table
98 cm  74 cm  48 cm

Biurko wyposażone jest w lampę na biurko, pufkę pod dłoń i stojak na lakiery oraz pochłaniacz pyłu. 
Blat wykonany z płyty laminowanej. Szafki wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor biały, szary lub 

czarny.

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent
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MANICURE MANICURE

stolik do manicure 127 127 manicure table
122 cm  74 cm  48 cm

Biurko wyposażone jest w lampę na biurko, pufkę pod dłoń i stojak na lakiery oraz pochłaniacz pyłu. 
Blat wykonany z płyty laminowanej. Szafki wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor biały, szary 

lub czarny.

mobilne stanowisko do manicure TRAY
TRAY mobile manicure trolley

40 cm  54-90 cm  40 cm

producent
producent

mobilne stanowisko do manicure MANI
MANI mobile manicure trolley

47 cm  52–88 cm  40 cm

producent
producent

opcjonalnie 
pochłaniacz pyłu
dust absorber 
optional

producent
producent
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AKCESORIA DO STOLIKÓW ACCESSORIES FOR MANICURE TABLES

pufka pod dłoń hand pillow for manicure 
  35 cm  2 cm  12 cm

Pozwala klientce w wygodny sposób trzymać dłoń podczas manicure.  
Wykonana ze skaju.

pochłaniacz pyłu dust absorber
  35 cm  12 cm

Niezbędny przy wykonywaniu zabiegu manicure. Pozwala utrzymać miejsce 
zabiegowe w czystości oraz zapewnia komfort klientce i kosmetyczne. Wykonany 
z wysokiej jakości skaju. Pochłaniacz wyposażony jest w worek na pył. Dostępny 

w kolorze białym. 

 
 

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

producent 
producent

stolik kosmetyczny 1015A 1015A beauty trolley 
 74 cm  91 cm  44 cm

Stolik kosmetyczny wykonany z metalu i szkła, po siada cztery praktyczne szklane 
półki, oraz mobilną podstawę na gumowanych kółkach. Stolik idealnie nadaje się 
jako podstawa dla wszelkiego rodzaju urządzeń, a dzięki spe cjalnemu otworowi na 
trzpień istnieje również możliwość dołączenia do niego lampy-lupy. Odległość miedzy 

półkami patrząc od góry 15 cm, 18 cm, 25 cm.

 
 

stolik kosmetyczny 1041 1041 beauty trolley 
 59 cm  80 cm  44 cm

Stolik 1041 to estetyczny i praktyczny mebel, który świetnie sprawdzi się jako 
podstawa dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Konstrukcja sto lika została wykonanaz 
metalu i jest nie tylko solidna, ale również łatwa w utrzymaniu czystości. Sto lik 
posiada również trzy funkcjonalne szklane półki oraz mobilną podstawę na kółkach 

gu mowanych. Odległość między półkami 33 cm.

 
 

STOLIKI / POMOCNIKI / TABORETY TABLES / TROLLEYS / STOOLS
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TABLES / TROLLEYS / STOOLS STOLIKI / POMOCNIKI / TABORETY

stolik kosmetyczny 1014 1014 beauty trolley 
54 cm  83 cm  40 cm

Stolik pod urządzenia kosmetyczne, wyposażony w trzy praktyczne szklane półki 
oraz w mobilną podstawę na gumowanych kółkach. Konstrukcja wykonana jest 

z metalu i szkła. Odległość między półkami 27 cm.

stolik kosmetyczny IX IX beauty trolley 
55 cm  83 cm  45 cm, półka shelf 45 cm  35 cm

Praktyczny stolik kosmetyczny posiada gumowe kółeczka, które pozwolą na szybkie 
i sprawne przemieszczanie stolika. Doskonale nadaje się pod aparaturę czy akcesoria 

kosmetyczne.

stolik kosmetyczny 1019A 1019A beauty trolley 
55,5 cm  82 cm  42 cm

Praktyczny i elegancki stolik metalowo-drewniany, z jedną drewnianą szufladą 
zamykaną na kluczyk i dwiema drewnianymi półeczkami. Górna część szuflady 

dodatkowo spełnia rolę półki. Posiada cztery gumowe kółka, dzięki czemu stolik jest 
mobilny. W górnym blacie stolik posiada otwór na lampę lupa, np. 1005T. Stolik 

dostępny w kolorze białym. 

gwarancja 2 lata
2 years warranty

producent
producent
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STOLIKI / POMOCNIKI / TABORETY TABLES / TROLLEYS / STOOLS

stolik kosmetyczny 1031 1031 beauty trolley 
74 cm  91 cm  44 cm

Funkcjonalny metalowo-szklany stolik na gumowych kółkach. Posiada cztery szklane 
półki. Dodatkowo posiada worek na brudne ręczniki i opaski kosmetyczne. Parametry 
techniczne: metalowa konstrukcja, 4 szklane półki, gumowe kółka. Wymiary 
3 półek szklanych: dł. 46 cm, szer. 36 cm. Wymiary górnej półki: dł. 59 cm, szer. 
35,5 cm. Wymiary worka: dł. 40 cm, szer. 22 cm, wys. 40 cm. Waga: 22 kg. 

Wymiary opakowania: 85 x 53 x 15 cm. Waga z opakowaniem: 26 kg.

pomocnik kosmetyczny NEW KROSS
NEW KROSS beauty trolley 

45,5 cm  88,5 cm  30 cm

Posiada 3 półki, w tym jedną z organizerem oraz szufladę. Wykonany z tworzywa 
sztucznego oraz elementów chromowanych. Dostępny w kolorze czarnym i białym.

producent
producent

pomocnik kosmetyczny MODUS
MODUS beauty trolley 
38 cm  90 cm  38 cm

Funkcjonalny pomocnik z półkami oraz przestronnymi sześcioma szufladami 
z przegród kami oraz mobilną podstawą na obrotowych kółkach. Pomocnik został 
wykonany z solid nego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest wytrzymały i łatwy 

w utrzymaniu. Dostępny w kolorze białym. 

producent
producent
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TABLES / TROLLEYS / STOOLS STOLIKI / POMOCNIKI / TABORETY

taboret TF IV LUX TF IV LUX stool
33,5 cm  42 cm  33,5 cm

podstawa 4Q, 4N / base 4Q, 4N  36–49 cm
podstawa 5Q, 5N / base 5Q, 5N  51–76 cm

podstawa 29 / base 29  32–44 cm
podstawa 39 / base 39  49–66 cm

Taboret kosmetyczny osadzony na mobilnej pięcioramiennej podstawie. 
Istniej możliwość wyboru rodzaju podstawy oraz wykonania w dowolnej 

kolorystyce skaju.

taboret SIGMA II SIGMA II stool
35 cm  41 cm  35,5 cm

podstawa 4Q, 4N / base 4Q, 4N  36–49 cm
podstawa 5Q, 5N / base 5Q, 5N  51–76 cm

podstawa 29 / base 29  32–44 cm
podstawa 39 / base 39  49–66 cm

Taboret kosmetyczny osadzony na mobilnej pięcioramiennej podstawie. 
Istniej możliwość wyboru rodzaju podstawy oraz wykonania w dowolnej 

kolorystyce skaju.

taboret TF MEDI TF MEDI stool
35 cm  37 cm  35 cm

podstawa 4Q, 4N / base 4Q, 4N  36–49 cm
podstawa 5Q, 5N / base 5Q, 5N  51–76 cm

podstawa 29 / base 29  32–44 cm
podstawa 39 / base 39  49–66 cm

Taboret kosmetyczny na pięcioramiennej podstawie na gumowych 
kółkach. Istniej możliwość wyboru rodzaju podstawy oraz wykonania 

w dowolnej kolorystyce skaju. 

producent
producent

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

gwarancja 2 lata
2 years warranty

producent
producent

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

gwarancja 2 lata
2 years warranty

producent
producent

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

gwarancja 2 lata
2 years warranty
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STOLIKI / POMOCNIKI / TABORETY TABLES / TROLLEYS / STOOLS

taboret SIODŁO SIODŁO stool
45 cm  3 cm  33 cm

podstawa 4Q, 4N / base 4Q, 4N  36–49 cm
podstawa 5Q, 5N / base 5Q, 5N  51–76 cm

podstawa 29 / base 29  32–44 cm
podstawa 39 / base 39  49–66 cm

Taboret kosmetyczny z wyprofilowanym siedziskiem. Istniej możliwość 
wyboru rodzaju podstawy oraz wykonania w dowolnej kolorystyce skaju.

producent
producent

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

gwarancja 2 lata
2 years warranty

taboret CHIN II CHIN II stool
49 cm  3 cm  36 cm

podstawa 4N / base 4N  36–49 cm
podstawa 5N / base 5N  51–76 cm
podstawa 29 / base 29  32–44 cm
podstawa 39 / base 39  49–66 cm

taboret TF TF stool
36 cm  5 cm  36 cm

podstawa 4N / base 4N  36–49 cm
podstawa 5N / base 5N  51–76 cm
podstawa 29 / base 29  32–44 cm
podstawa 39 / base 39  49–66 cm

Taboret kosmetyczny osadzony na mobilnej podstawie. Istniej możliwość 
wyboru podstawy oraz wykonania w dowolnej kolorystyce skaju. 

producent
producent

producent
producent

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

możliwość doboru 
koloru skaju
choose the color 
of imitation 
leather

gwarancja 2 lata
2 years warranty

gwarancja 2 lata
2 years warranty
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TABLES / TROLLEYS / STOOLS STOLIKI / POMOCNIKI / TABORETY

taboret 1023A 1023A stool
  33 cm  53-68 cm  33 cm

Taboret kosmetyczny 1023A posiada prosty i stylowy wygląd, ma regu-
lowaną wysokość w zakresie 53-68cm. Wyposażony jest w kółka, które 

ułatwiają przemieszczanie się podczas wykonywania czynności.

taboret 1025 1025 stool
  42 cm  62-78 cm  47 cm

Wygodny, ekskluzywny, stabilny taboret kosmetyczny z oparciem oraz 
profilowanym siedziskiem, na pięcioramiennej bardzo stabilnej podsta-
wie. Posiada pełną regulację kąta nachylenia siedziska oraz pełną regu-

lację wysokości oparcia.

taboret 1025 B 1025 B stool
  38 cm  62-78 cm  36 cm

Wygodny, stabilny taboret kosmetyczny z oparciem i profilowanym  
siedziskiem, na pięcioramiennej podstawie. Zakres wysokości 62-78cm.
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SPRZĘT KOSMETYCZNY BEAUTY EQUIPMENT

multi-zadaniowy kombajn kosmetyczny 
multifunctional beauty device

Multizadaniowe urządzenie kosmetyczne do indywidualnej konfiguracji funkcji na zamówienie klienta. 
Wykonany z wysokiej jakości materiału. Indywidualna wycena urządzenia następuje po dokonaniu przez 

klienta wyboru funkcji do konfiguracji.

Może składać się z modułów mikrodermabrazja diamentowa, mezoterapia bezigłowa, głowice 
ultradźwiękowe, prądy galwaniczne, peeling kawitacyjny, dermomassager, fale radiowe, fale radiowe  
z laserem biostymulującym, liposukcja ultradźwiękowa z infrared, lipolaser, mikrodermabrazja 

korundowa, oxybrazja.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent



41

BEAUTY EQUIPMENT SPRZĘT KOSMETYCZNY 

kombajn VENUS MINI 
VENUS MINI multifunctional beauty device

Multizadaniowe urządzenie kosmetyczne do indywidualnej konfiguracji funkcji na zamówienie klienta. 
Wykonany z wysokiej jakości materiału. Indywidualna wycena urządzenia następuje po dokonaniu przez 

klienta wyboru funkcji do konfiguracji. 

Może składać się z modułów mikrodermabrazja diamentowa, mezoterapia bezigłowa, głowice 
ultradźwiękowe, prądy galwaniczne, peeling kawitacyjny, dermomassager, fale radiowe, fale radiowe  
z laserem biostymulującym, liposukcja ultradźwiękowa z infrared, lipolaser, mikrodermabrazja korundowa. 

dodatkowo można dokupić elegancki postument na urządzenie.
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SPRZĘT KOSMETYCZNY BEAUTY EQUIPMENT

plasma VENUS 
VEVUS plasma

Urządzenie „Plasma” wytwarza wiązkę plazmy dzięki jonizacji gazów zawartych w powietrzu. Plasma 
tworzy się pomiędzy skórą pacjenta a końcówką urządzenia zwaną elektrodą. Powstaje wyładowanie 
elektryczne zwane łukiem elektrycznym. Po przyłożeniu do skóry doprowadza ono do mikrouszkodzeń. 
Dochodzi tutaj do sublimacji skóry. Pod wpływem generowanej plazmy włókna kolagenowe i elastynowe 

stymulowane są do odbudowy.

Zastosowanie: blefaroplastyka - chirurgiczny zabieg na okolice skóry powiek, zmarszczki okolic oczu, 
uszu, palacza, włókniaki i brodawki, lifting owalu twarzy 
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BEAUTY EQUIPMENT SPRZĘT KOSMETYCZNY 

liposukcja ultradźwiękowa  
ultrasonic liposuction 

Urządzenie do wykonywania liposukcji ultradźwiękowej z dodatkową funkcją infrared (IR). Intuicyjny 
panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD umożliwia szybką obsługę. 

Parametry techniczne: moc UD do 2 W/cm2, IR do 60o C, pulsacja do 5 Hz, czas pracy 0-20 min., 
napięcie 230 V-50 Hz, moc 35 W, natężenie 1,2 A.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, głowica do liposukcji ultra-
dźwiękowej, głowica IR.

dermomassager  
dermomassager 

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania podciśnieniowego, antycellulitowego masażu ciała, do 
którego służą kielichowate głowice wyposażone w rolujące tkankę kulki. Ich wielkość dostosowana jest 
do różnych partii ciała. Urządzenie to odpowiednik masażu ręcznego w fizykoterapii podobnego do 
masażu endodermicznego. Posiada dotykowy ekran LCD. 

Parametry techniczne: podciśnienie 5-20 inHg, czas pracy 0-60 min., moc 60 W, napięcie 230 V-50 
Hz, natężenie 1,6 A.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, filtr odprowadzający 
zanieczyszczenia zabiegowe (kosmetyki), 5 głowic różnej średnicy (8 cm; 5,5 cm; 3,5 cm; 2,5 cm; 
1,5 cm), kabel zasilający.

mezoterapia bezigowa 
mesotherapy ultra system

Urządzenie kosmetyczne do mezoterapii bez igłowej, wykorzystujące zjawisko elektroporacji (metoda 
wspomagająca przeni kanie makrocząsteczek z przestrzeni między komórkowej do wnętrza komórek). 
Krótkie impul sy elektryczne o wysokim napięciu powodują dezorganizację lipidów i powstanie 
nietrwałych przestrzeni w błonach komórkowych. Urządzenie posiada dotykowy ekran LCD. 

Urządzenie posiada 12 gotowych programów zabiegowych TWARZ (okolice oczu, revital 20+, 
revital 30+, odmłodzenie 40+, lifting 45+, naczynka, trądzik); CIAŁO (ujędrnianie, redukcja cellulitu, 
wyszczuplenie, redukcja rozstępów.

Parametry techniczne: moc UD do 1 W/cm2, natężenie prądu 0,2-10 mA, czas pracy 0-20 min., moc 35 W, 
napięcie 230 V-50 Hz, natężenie 1,2 A, moc fali ultradźwiękowej do 1 W/cm2.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, głowica twarz, głowica ciało.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent
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SPRZĘT KOSMETYCZNY BEAUTY EQUIPMENT

radiofrekwencja RF 
RF radio frequency 

Urządzenie kosmetyczne do zabiegów RF – Radiofrekwencja. Posiada opcjonalnie funkcję lasera bio-
stymulującego. Posiada dotykowy ekran LCD. 

Parametry techniczne: intensywność 5-100 W, częstotliwość 1 MHz, czas pracy 0-30 min., moc 
urządzenia 120 W, napięcie 230 V-50 Hz, natężenie 1,6 A.

Programy zabiegowe RF lifting okolic oka, RF lifting twarzy, RF ujędrnianie skóry ramion, RF ujędrnianie 
skóry brzucha, RF ujędrnianie skóry pośladków, RF ujędrnianie skóry ud.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia z wyświetlaczem LCD, głowica do zabiegów w 
okolice oczu, głowica do zabiegów na twarz, głowica do zabiegów na ciało, kabel zasilający.

mikrodermabrazja korundowa 
corundum microdermabrasion

Mikrodermabrazja korundowa jest nowoczes nym urządzeniem do głębokiego peelingu skó ry przy  
użyciu materiału ściernego, jakim jest tlenek glinu – tzw. KORUND. Urządzenie wyposażone jest  
w dwa filtry na czysty i zużyty korund. Posiada dotykowy ekran LCD. 

Parametry techniczne: czas pracy 0-30 min., natężenie 1,6 A, napięcie 230 V-50 Hz, moc urządzenia 
100 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, jednorazowa nakładka 5 mm (60 szt.), jednorazowa 
nakładka 6 mm (40 szt.), filtr (4 szt.), manipulator (7 szt.), manipulator + wężyki (3 szt.), korund (1,5 kg).

peeling kawitacyjny + głowice ultradźwiękowe
cavitation peeling + ultrasounds

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania pe elingu kawitacyjnego, sonoforezy i ultradźwię ków. 
Intuicyjny panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem LCD umożliwia szybką obsługę.

Parametry techniczne: częstotliwość UD, szpatuła 25 kHz, głowice 1 MHz, moc wyjściowa 0,2-1 W/cm2, 
czas pracy 0-30 min., napięcie 230 V-50 Hz, natężenie 1,2 A.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, szpatuła do kawitacji, głowica ultradźwiękowa  
do twarzy i ciała, głowica ultradźwiękowa stożkowa do twarzy, pedał nożny, kabel zasilający. 

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent
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BEAUTY EQUIPMENT SPRZĘT KOSMETYCZNY 

lipo laser  
lipo laser 

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegów odchudzających i modelujących syl wetkę 
wykonane z wysokiej jakości materiału. Urządzenie Lipo Laser emituje światło o dłu gości 650 nm – jest 
to tzw. zimny laser. Posiada intuicyjny panel dotykowy LCD. 

Parametry techniczne: czas pracy 0-30 min., fuse 1,6 A, napięcie 230 V-50 Hz, moc urządzenia 60-120 W, 
laser półprzewodnikowy 650 nm, moc lasera 100 mW.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, 6 padów zabiegowych emitujących laser, kabel 
zasilający.

mikrodermabrazja diamentowa 
diamond microdermabrasion

Urządzenie kosmetyczne z intuicyjnym, dotykowym panelem LCD. 

Parametry techniczne: podciśnienie 5-20 inhg, czas pracy 0-60 min., moc urządzenia 60W, napięcie 
230 V-50 hz, natężenie 1,6A.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, 9 głowic ścierających o gradacji od 120 do 200,  
2 dysze, kabel zasilający, gumowy wężyk, filtr.

epilator 
epilator 

Urządzenie kosmetyczne pozwala na skuteczne usuwa nie zbędnego owłosienia oraz zamykania  
na czynek przy pomocy termolizy, elektrolizy oraz obu tych metod jednocześnie. Posiada dotykowy 
ekran LCD.

Parametry techniczne: napięcie zasilania 230V, moc 25W, częstotliwość pracy termolizy 1,5 MHz, 
napięcie termolizy pp 100V, regulacja mocy termolizy, PWM 350Hz 0-100%, prąd elektrolizy 0-(-2)mA.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent
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IPL DEC46
DEC46 IPL

Urządzenie wykorzystujące intensywnie pulsujące światło w celu usuwania zbędnego owłosienia oraz 
do zabiegów medycyny estetycznej. Urządzenie wykorzystuje zjawisko selektywnej fototermolizy. 
Pozwala określić typ skóry i kolor włosów. Urządzenia posiada „inteligentną” głowicę zabiegową, 
która automatycznie określa typ skóry, schładza miejsce zabiegowe, posiada wymienne filtry 

dostosowane do typu skóry i owłosienia.

Parametry techniczne: zasilanie 230V 50-60 Hz, wymiary 65x30x90 cm, waga 35 kg, chłodzenie 
wodne, moc IPL 26 J /cm², wielkość 48x13 mm = 6,24 cm2, bezpieczniki 2 da 6,3 AT, pobór energii 

1150 Watt, częstotliwość wyjściowa prądu 0,33 Hz (1 impuls x 1 sek.).

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, pistolet zabiegowy, filtr do depilacji o długości fali  
625 nm, 1 para okularów dla operatora.

producent 
producent
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decoshaper DEC30
DEC30 decoshaper

Urządzenie do masażu endodermicznego. Głowica zaopatrzona w rolki uciska i masuje tkankę 
podczas zabiegu, rozbijając komórki tłuszczowe. Dzięki drenażowi limfatycznemu pobudzany jest 
przepływ krwi i usuwany jest nadmiar tkanki tłuszczowej. Urządzenie przeznaczone jest do zabiegów 
odchudzających i antycellulitowych. Eliminuje napięcie mięśniowe.

Parametry techniczne: zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wymiary 29 x 24 x 35 cm, waga 6 kg, bezpieczniki 
2 800 MAT, pobór mocy 90 Watt, rodzaj ssania ciągły + pulsacyjny, maksymalna moc ssania 800 
mbar częstotliwość ssania ciągły i impulsowy (0,1-5 Hz).

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, głowica decoshaper, przewody ssące, kabel 
zasilający.

decolaser DEC56  
DEC56 decolaser - diode laser

Innowacyjny laser diodowy 808 nm do szybkiej, skutecznej i bezpiecznej foto-depilacji. Laser 
wyposażony jest w lekką i ergonomiczną głowicę, ułatwiającą przeprowadzanie zabiegów oraz 
system chłodzenia wodnego. 

Parametry techniczne: długość fali: 808 nm, chłodzenie diod: woda, rozmiar plamki: 11x22 mm =  
2,42 cm2, maksymalna płynność: 40 J / cm2, czas trwania impulsu: 30-300 ms, częstotliwość 
powtarzania: 1-12 Hz, żywotność diody: 10 000 000 punktów, napięcie zasilania: 230 V 50-60 Hz, 
wymiary: 64x35x98 cm, waga: 42,5 kg, bezpieczniki: 2 z 10 AT, maksymalne zużycie: 2200 watów, 
interfejs użytkownika: TABLET

decovague DEC45 
DEC45 decovague - cavitation

Dzięki nieinwazyjnemu i bezbolesnemu działaniu Decovague poprawia wygląd skórki skórki 
pomarańczowej, reaktywując cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej. Sprzyja polepszeniu przepływu 
limfy, działając drenująco. Decovague jest wyposażony w wyjątkową głowicę, dzięki której możliwe 
jest transferowane ultradźwięków do tkanki tłuszczowej, dzięki czemu w widoczny i skuteczny sposób 
redukujemy lokalną tkankę tłuszczową. 

Parametry techniczne: napięcie zasilania: 230 V 50–60 Hz, wymiary: 29x24x35 cm, waga: 
5 kg, działanie: ciągłe i pulsacyjne, bezpieczniki: 2 z 500 mAT, maksymalne zużycie: 40 watów, 
częstotliwość wyjściowa: 40 kHz

producent 
producent

producent 
producent

producent 
producent
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lampa lupa na statywie 1001 A
1001 A magnifier lamp

Funkcjonalna lampa-lupa o sile trzech dioptrii, wyposażona 
w szkło antyre fleksyjne, elastyczne ramię z możliwością 
regulacji zależnie od potrzeb zabiegu oraz w praktyczny 
pięcioramienny statyw. Bezcieniowa lampa zapewnia wyjąt-
kowo precyzyjne, białe oświetlenie, które nie powoduje 
zmęczenia oczu.

Parametry techniczne: soczewka 3 dioptrie, moc 22 W, 
napięcie 220-240 V / 50/60 Hz.

W skład urządzenia wchodzą: lampa-lupa, 5-ramienny 
statyw, świetlówka, gwarancja.

lampa lupa bez statywu 1001 AT
1001 AT magnifier lamp

Funkcjonalna lampa-lupa o sile trzech dioptrii, wyposażona 
w elastyczne ramię z możliwością regulacji zależnie od 
potrzeb zabiegu. Bezcieniowa lampa zapewnia wyjąt kowo 
precyzyjne, białe oświetlenie, które nie powoduje zmęczenia 
oczu i znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów. Lupa 
posiada dużą widoczność oraz szkło antyre fleksyjne. 

Parametry techniczne: soczewka 3 dioptrie, moc 22 W, 
napięcie 220-240 V / 50/60 Hz.

W skład urządzenia wchodzą: lampa-lupa, świetlówka, 
gwarancja.

lampa-lupa led do blatu 1005 T
1005 T magnitifer lamp led to top

Profesjonalna lampa-lupa o nowoczesnej i eleganckiej 
linii. Wyposażona w soczewkę o sile pięciu dioptrii 
z dołączonymi żarówkami LED-owymi oraz w funkcjonalne 
mocowanie do blatów. Żarówki LED-owe o niskim poborze 
energii zapewniają nie tylko precyzyjne i mocne oświetlenie, 
ale również długi okres eksploatacji (do około 400 godzin). 
Ponadto, lampa 1005T posiada możli wość regulacji 
natężenia w zakresie od 750 do 3200 luksów oraz szkło 
antyrefleksyjne, dzięki czemu światło lampy nie powoduje 
podraż nień oczu i znacznie zwiększa komfort pracy. Posiada 
uchwyt do mocowania do blatu oraz trzpień do mocowania 
w otworach w stolikach kosmetycznych. 

Parametry techniczne: długość ramienia 100 cm, Ø soczewki 
17 cm, Ø trzpienia 1 cm, maksymalne rozchylenie, uchwytu 
(imadła) 4,5 cm, źródło światła DIODY LED 20 szt., natężenie 
światła 750-3200 Lux, napięcie 230 V, częstotliwość wyj. 
50/60 Hz, moc 8 W.
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lampa lupa na statywie DEC35
DEC35 magnifier lamp

Funkcjonalna, bezcieniowa lampa-lupa o sile trzech 
dioptrii, wyposażona w szkło antyrefleksyjne, elastyczne 
ramię z możliwością regulacji, oraz pięcioramienny statyw. 
Zapew nia wyjątkowo precyzyjne, białe oświetlenie, które 
nie powoduje zmęczenia oczu. Do datkowo, lupa-lampa 
zapewnia około 25-procentową oszczędność energii. 

Parametry techniczne: soczewka 3 dioptrie, moc 22 W, 
napięcie 220-240 V / 50/60 Hz, Ø statywu 58 cm, 
wysokość statywu 64 cm, długość ramienia – każda część 
po 38 cm (razem 76 cm), Ø obudowy lampy 19,5 cm, 
Ø szkła powiększającego 12,5 cm, długość trzpienia 4,9 cm, 
80 ledów.

W skład urządzenia wchodzą: lampa-lupa, statyw, pięcio-
ramienna podstawa, uchwyt do mocowania statywu, 
gwarancja.

lampa lupa bez statywu DEC34
DEC34 magnifier lamp 

Funkcjonalna, bezcieniowa lampa-lupa o sile trzech dioptrii, 
wyposażona w szkło antyrefleksyjne i elastyczne ramię 
z możliwością regulacji. Zapew nia wyjątkowo precyzyjne, 
białe oświetlenie, które nie powoduje zmęczenia oczu. 
Do datkowo, lupa-lampa zapewnia około 25-procentową 
oszczędność energii. 

Parametry techniczne: soczewka 3 dioptrie, moc 22 W, 
napięcie 220-240 V / 50/60 Hz, oszczędność energii ok. 
25%, długość ramienia – każda część po 38 cm (razem 76 
cm), Ø obudowy lampy 19,5 cm, Ø szkła powiększającego 
12,5 cm, długość trzpienia 4,9 cm, Ø trzpienia 1,2 cm, 80 
ledów.

W skład urządzenia wchodzą: lampa-lupa, świetlówka, 
gwarancja.

producent
producent producent

producent

Lampa lupa bez statywu EVO - LED
EVO - LED magnifying lamp

Funkcjonalna, bezcieniowa lampa-lupa o sile trzech lub pięciu  
dioptrii (do wyboru), wyposażona w szkło antyrefleksyjne 
i elastyczne ramię z możliwością regulacji. Zapewnia 
wyjątkowo precyzyjne, białe oświetlenie, które nie powoduje 
zmęczenia oczu.

Parametry techniczne: soczewka 3 lub 5 dpi, moc 10 W, 
napięcie 220-240 V / 50/60 Hz,

producent
producent
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wapozon B-002
B-002 vapozone 

Wapozon posiada funkcję ciepłej pary i moż liwość wykorzystania bakteriobójczego ozonu. Urzą-
dzenie osadzone jest na solidnym staty wie z systemem regulacji wysokości, co dodat kowo zwiększa 
komfort pracy. Zewnętrzny po jemnik na wodę umożliwia kontrolę ilości wody oraz łatwość w opróż-
nianiu wapozonu. 

Parametry techniczne: napięcie 220 V, 50/60 Hz, moc 800 W.

W skład urządzenia wchodzą: urządzenie z dyszą, statyw, mobilna pięcioramienna podstawa, na 
gumowanych kółkach.Wymiary statywu: Ø 52 cm, wys. min. 60 cm, wys. max. 88 cm
Wymiary wapozonu: dł. dyszy 48 cm, dł. wapozonu 26 cm, szer. wapozonu 19 cm, wys. ze szklanką 
29 cm, wys. bez szklanki 16 cm.

podgrzewacz ręczników WARM COMFORT 
WARM COMFORT towel warmers

Podgrzewacz ręczników wyposażony jest w funkcję dezyn fekcji ozonem oraz zbiornik na wodę. 
Dostępny w kolorze białym. Osiąga max. tempe raturę 55/60° C. 

Parametry techniczne: wymiary 45 x 33 x 30 cm, moc 220W, 220V-240V 50 Hz.
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autoklaw MED8 MED8 autoclav 
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 55 cm, pojemność 8 l 

autoklaw MED12 MED12 autoclav
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 55 cm, pojemność 12 l 

autoklaw MED22 MED22 autoclav
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 63 cm, pojemność 23 l

autoklaw z drukarką klasa B
autoclave class B with printer

Najwyższej klasy autoklaw paro-ciśnieniowy, spełniający rygorystyczne normy sanepidu według 
standardu europejskiego prEN 13060 klasy B. Jako jedyny z dostępnych klas autoklawów posiada 
możliwość sterylizacji materiałów o porowatej i kapilarnej budowie (cewki, igły, endoskopy, wzierniki, 
końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki). Autoklaw klasy B sprawdza się w gabinetach lekarskich, 
kosmetycznych, stomatologicznych itp. Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo 
procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Dzięki wbudowanej drukarce możliwe jest archiwizowanie 
procesów sterylizacji, wymaganych przez sanepid podczas kontroli.

Parametry techniczne: napięcie 220-230 V / 50-60 Hz, bezpieczniki T10A, moc 1500 W, klasa B 
(najwyższa), maksymalna temperatura 115°C, maksymalne ciśnienie 2,5 bar, minimalne ciśnienie  
0,9 bar, pobór wody na jeden cykl sterylizacji minimalnie 0,16 l, maksymalnie 0,18 l, bezpieczniki 
T10A.

zgrzewarka pakietów sterylizacyjnych do autoklawu 
sealing machine for bags

sterylizator STERIL BOX NEW  
STERIL BOX NEW sterilizer

Urządzenie przeznaczone do sterylizacji narzędzi oraz akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych za 
pomocą promieni UV-C. 

Parametry techniczne: czas sterylizacji – 8 min., kolor biały, wymiary: wys. 40 cm x szer. 31 cm  
x gł. 32 cm.

sterylizator S-02  
S-02 sterilizer

Urządzenie prze znaczone do sterylizacji za pomocą promie ni UV-C wszelkich akcesoriów fryzjerskich  
i kosmetycznych.

Parametry techniczne: pojemność: 152 ml, waga: 2,5 kg, zalecany czas pracy: 30-45 min., wysoka 
jakość, kolor biały, wymiary: wys. 24 cm x szer. 40 cm x gł. 21 cm.
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sterylizator kulkowy PIXEL STERIL BOX
PIXEL STERIL BOX sterylizatior ball

Sterylizator kulkowy służący do dezyn fekcji metalowych akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych 
za pomocą temperatury (do 230°C). Kul ki szklane w zestawie.

Parametry techniczne: wymiary: 7 x 16 x 17 cm.

sterylizator S-01
S-01 sterilizer

Sterylizator kulkowy do dezynfekcji metalowych akcesoriów fryzjerskich i kos metycznych za pomocą 
temperatury (do 220°C). Kulki szklane w zestawie.

Parametry techniczne: wymiary 20 x 20 x 19 cm, temperatura 220°C, moc 80W, pojemność 152 ml, 
waga 0,8 kg, zalecany czas pracy 15 minut.

produkt dostępne także 
w EXPRESSLINE BEAUTY
product is also available 
in EXPRESSLINE BEAUTY

sterylizator HOT STERIL
HOT STERIL sterilizer

Urządzenie do sterylizacji akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych za pomocą suchego, gorącego 
powietrza. 

Parametry techniczne: wymiary 41 x 28,5 x 28 cm, czas pracy: 1-60 minut, maksymalna temperatura 
250°C.

sterylizator ULTRASONIC CLEANER
ULTRASONIC CLEANER sterilizer

Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia akcesoriów fryzjerskich i kos metycznych (w szczególności 
głowic do mi krodermabrazji i frezów). Wykorzystuje działanie ultradźwięków, które sprawiają 
że cząstki brudu odrywają się od powierzchni narzędzi, a jednocześnie nie powodują uszkodzeń 
mechanicznych. Myjka może także służyć jako sterylizator: potrzeb ny jest jedynie rozrobiony z wodą 
preparat do dezynfekcji. 

Parametry techniczne: wymiary 20 x 14 x 14 cm, moc 220-240V 50Hz, 50W, częstotliwość 
ultradźwięków 42kHz, pojemność 600 ml.

W skład urządzenia wchodzą: urządzenie, koszyczek, element oddzielający dezynfekowane 
przedmioty.

producent
producent

producent
producent
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