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Pamiętam, kiedy zorientowałem się, że polscy fry-

I remember realizing that polish hairdressers had only

zjerzy mają do dyspozycji tylko niezwykle drogie

this exceedingly expensive western furniture at their

zachodnie meble. Uznałem, że trzeba to zmienić.

disposal. I thought this had to change. My team

Mój zespół zaprojektował myjnię ze specjalnym

designed a backwash unit with a special mechanism

unoszącym ją mechanizmem, która była efektowna,

lifting it. It was effective, practical and cheap. It turned

praktyczna i tania. Okazała się strzałem w dziesiąt-

out to be a great success, we were overwhelmed with

kę, zasypały nas zamówienia, a ja zrozumiałem, że

orders and I knew I had a chance to create something

mam szansę stworzyć coś od nowa.

from scratch.

Zawsze podejmuję wyzwania i dlatego 22 lata temu

I always take up challenges. That’s why 22 years ago

założyłem firmę PANDA, pierwszą polską firmę pro-

I established PANDA, the very first polish company

dukującą meble fryzjerskie. W kraju nie miałem się

producing hairdressing furniture. In my country I had

na kim wzorować, ale dysponowałem wykwalifiko-

no one to pattern myself on but I had a group of

wanymi i doświadczonymi w tworzeniu mebli rze-

qualified artisans, experienced in making furniture.

mieślnikami.

Since then many things have changed. PANDA

Od tego czasu wiele się zmieniło, PANDA pracuje

cooperates with the best designers, it uses the newest

z najlepszymi projektantami, wykorzystuje najnowo-

technology and it is up on the freshest trends. But

cześniejsze technologie, jest na bieżąco z najnow-

still our furniture is handcrafted by experienced

szymi trendami.

professionals who refine every single detail.

Wciąż jednak nasze meble są robione ręcznie

I personally vouch for the quality of our furniture. And

przez doświadczonych fachowców, którzy dopra-

I hope you will appreciate their looks.

cowują najmniejsze detale.
Osobiście ręczę za jakość wykonania naszych mebli. Mam nadzieję, że docenicie także ich wygląd.

Krzysztof Pop,
właściciel / the business owner
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OVO
MISTRZOWSKA
KOLEKCJA COLLECTION

KOLEKCJA
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OVO – pierwsza na polskim rynku kolekcja mebli fryzjerskich, która
powstała przy współpracy najlepszych projektantów i mistrzyni
fryzjerstwa. OVO to kwintesencja wygody, funkcjonalności i futuryzmu.
Meble są niczym rzeźbione dzieła sztuki użytkowej.

OVO – the first collection of hairdressing furniture on the Polish market,
developed in a co-operation with the best designers and hairstylists.
OVO – is a quintessence of comfort, functionality and futuristic design.
The OVO furniture is more of a functional art masterpiece than just
furnishings.
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fotel OVO OVO styling chair
62 cm 40 cm 50 cm

regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest

podświetlenie
decorative lighting

masaż shiatsu
lub wibracyjny opcjonalnie
shiatsu or vibration
massage - optional

myjnia OVO OVO washing unit
78 cm 97 cm 140 cm
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KOLEKCJA OVO OVO COLLECTION

podświetlenie LED
decorative LED
lighting

podświetlenie LED
decorative LED
lighting

regał OVO OVO display unit
77 cm 195 cm 27 cm

konsoleta OVO OVO styling unit
77 cm 195 cm 27 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

podświetlenie LED
decorative LED
lighting

recepcja OVO OVO reception desk
120 cm 110 cm 55 cm
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fotel do poczekalni OVO OVO waiting chair
70 cm 86 cm 69 cm

kanapa OVO OVO waiting sofa
130 cm 86 cm 69 cm

podświetlenie LED
decorative LED
lighting

stolik OVO niższy OVO table
76 cm 45cm 42 cm

labor OVO OVO labour unit
132 cm 195 cm 60 cm

stolik OVO wyższy OVO table
76 cm 55cm 42 cm
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GLAMOUR

KOLEKCJA COLLECTION

CERTYFIKAT
ORYGINALNOŚCI
SWAROVSKI

GLAMOUR is the only collection of furniture with Swarovski certificate.
The whole project is based on the well known furniture Glamrock
decorated with these unusual stones. Furniture was created for the
most demanding customers, who are accustomed to associate with
high quality products signed by world- class brands. The authenticity
of Svarowski crystals is confirmed by Swarovski certificates attached
to each product of the collection.

GLAMOUR – to jedyna kolekcja mebli fryzjerskich posiadająca certyfikat
Swarovski. Cały projekt bazuje na znanych bryłach mebli Glamrock
ozdobionych tymi niezwykłymi kamieniami. Meble powstały z myślą
o salonach dla najbardziej wymagających klientów, którzy na co dzień
przyzwyczajeni są do obcowania z przedmiotami wysokiej jakości
sygnowanymi markami światowej klasy. Autentyczne kryształy Swarovski®
w GLAMOUR potwierdzone są certyfikatem marki dołączanym do
każdego produktu z tej kolekcji.
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fotel GLAMOUR GLAMOUR styling chair
64 cm 47 cm 60 cm

regulacja elektryczna
podnóżka - opcjonalnie
electrically adjustable
footrest - optional
masaż shiatsu opcjonalnie
shiatsu massage optional

myjnia GLAMOUR GLAMOUR washing unit
72 cm 94 cm 136 cm + (gł. podnóżka footrest depth) 40 cm
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KOLEKCJA GLAMOUR GLAMOUR COLLECTION

konsoleta GLAMOUR II GLAMOUR II styling unit
94 cm 180 cm 20 cm

konsoleta GLAMOUR I GLAMOUR I styling unit
94 cm 180 cm 4 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja GLAMOUR I GLAMOUR I reception desk
120 cm 110cm 50 cm
recepcja GLAMOUR II GLAMOUR II reception desk
160 cm 110cm 50 cm
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kanapa GLAMOUR GLAMOUR waiting sofa
130 cm 81 cm 83 cm

pufo-stolik GLAMOUR GLAMOUR table
43 cm Ø 80 cm

fotel do poczekalni GLAMOUR GLAMOUR waiting chair
72 cm 81 cm 83 cm
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GLAM
ROCK

KOLEKCJA COLLECTION

GLAMROCK – połączenie ozdobnego, pełnego przepychu stylu glamour
z wyrazistym stylem rockowym. Kolekcja powstała w oparciu o aktualne
trendy i najnowsze propozycje światowych domów mody. GLAMROCK
to przede wszystkim charakterystyczna pikowana tapicerka, wyraziste
przeszycia oraz ozdobne wykończenia w formie ćwieków.

GLAMROCK – fusion of baroque glamour and rock’n’roll. The collection
was created according to the most recent trends and propositions
of fashion houses all over the world. Most of all, GLAMROCK means
a special quilted upholstering, remarkable seams and decorative detail
work with studs.
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fotel GLAMROCK GLAMROCK styling chair
64 cm 47 cm 60 cm

regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż wibracyjny opcjonalnie
vibration massage optional

myjnia GLAMROCK GLAMROCK washing unit
72 cm 94 cm 136 cm + (gł. podnóżka footrest depth) 40 cm
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KOLEKCJA GLAMROCK GLAMROCK COLLECTION

konsoleta GLAMROCK I GLAMROCK I styling unit
80 cm 180 cm 4 cm

konsoleta GLAMROCK II GLAMROCK II styling unit
80 cm 180 cm 20 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja GLAMROCK I GLAMROCK I reception desk
120 cm 110 cm 50 cm
recepcja GLAMROCK II GLAMROCK II reception desk
160 cm 110 cm 50 cm

16

kanapa GLAMROCK GLAMROCK waiting sofa
130 cm 81 cm 83 cm

fotel do poczekalni GLAMROCK GLAMROCK waiting chair
72 cm 81 cm 83 cm

pufo-stolik GLAMROCK GLAMROCK table
43 cm Ø 80 cm
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GALAXY
GALAKTYCZNA
KOLEKCJA COLLECTION

TRWAŁOŚĆ

GALAXY – futurystyczna elegancja zamknięta w miękko zaokrąglonych
kształtach. Fotel i myjnia są ultra-wytrzymałe i stanowią jednolite bryły.
Wykonane są z tworzywa sztucznego i wyściełane miękkimi poduchami.

GALAXY – futuristic elegance in a softly curved shapes. Casings of the
chair and the wash unit are made to constitue one style and of hyperdurable materials. They are made of plastic and have a comfortable
cushion lining.
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wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

!

produkt dostępny także
w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel GALAXY GALAXY styling chair
70 cm 65 cm 70 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

masaż wibracyjny
vibration massage

!

produkt dostępny także
w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

myjnia GALAXY GALAXY washing unit
80 cm 88 cm 130 cm
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KOLEKCJA GALAXY GALAXY COLLECTION

podświetlenie
decorative
lighting

konsoleta GALAXY GALAXY styling unit
80 cm 180 cm 10 cm

stolik GALAXY GALAXY table
80 cm 42 cm 60 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja GALAXY GALAXY reception desk
130 cm 110 cm 52 cm
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kanapa GALAXY GALAXY waiting sofa
125 cm 68 cm 80 cm

fotel do poczekalni GALAXY GALAXY waiting chair
65 cm 68 cm 80 cm
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NOAH
COLOUR
KOLEKCJA COLLECTION

NOAH – bestsellerowa linia mebli dostępna jest we wszystkich kolorach
z bogatej palety barw NCS. Wielkomiejski charakter kolekcji podkreślają
jej nowoczesne bryły, zwłaszcza jeśli są umieszczone w minimalistycznym
otoczeniu.
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NOAH – the bestseller line of furniture available in any colour from the
NCS’ palette. The urban style of the collection is highlighted by its modern
shapes, especially when put in a minimalistic interior.

możliwość lakierowania
w dowolnym kolorze
z wzornka NCS
the possibility
of paintig in any color
from Pattern Book NCS

fotel NOAH NOAH styling chair
67 cm 79 cm 73 cm

myjnia NOAH NOAH washing unit
83 cm 105 cm 116 cm
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KOLEKCJA NOAH COLOUR NOAH COLOUR COLLECTION

konsoleta NOAH NOAH styling unit
70 cm 175 cm 22 cm

ekspozytor NOAH NOAH cabinet
70 cm 175 cm 22 cm

regał NOAH NOAH display unit
70 cm 190 cm 22 cm

możliwość lakierowania
w dowolnym kolorze
z wzornka NCS
the possibility
of paintig in any color
from Pattern Book NCS
widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja NOAH dwumodułowa
NOAH double reception desk
180 cm 110 cm 60 cm

recepcja NOAH jednomodułowa
NOAH single reception desk
110 cm 110 cm 60 cm
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ŚWIAT
NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ
MOŻLIWOŚCI
THE WORLD OF NEVER-ENDING
POSSIBILITIES

możliwość lakierowania w dowolnym kolorze z wzornka NCS the possibility of paintig in any color from Pattern Book NCS
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NOAH.
TECH
KOLEKCJA COLLECTION
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!

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

możliwość wyboru koloru
obudowy (antracyt/ czarny)
ccase available in colors
(anthracite/black)

możliwość wyboru koloru
obudowy (antracyt/ czarny)
ccase available in colors
(anthracite/black)

produkt dostępny także
w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

myjnia NOAH.TECH NOAH.TECH washing unit
80 cm 105 cm 120 cm

fotel NOAH.TECH NOAH.TECH styling chair
67 cm 79 cm 73 cm

konsoleta NOAH III NOAH III styling unit
80 cm 210 cm 10 cm

konsoleta NOAH IV NOAH IV styling unit
80 cm 210 cm 20 cm
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ICON
KOLEKCJA COLLECTION

ICON – linia jest poprowadzona motywem wstęgi. Do kolekcji
przeniknęły inspiracje zaczerpnięte z motywów architektonicznych.
ICON zapewnia łączność ze światem designu – reprezentuje to,
co w nim świeże, użyteczne i odważne.

ICON – the line with a ribbon keynote inspired by architectonic motifs.
ICON is a true connection with the design world – it represents what
is fresh, functional and – most of all – bold in it.
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fotel ICON ICON styling chair
65 cm 55 cm 70 cm
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KOLEKCJA ICON ICON COLLECTION

regulacja elektryczna
umywalki w płaszczyźnie
poziomej
electricallyadjustable
washbasin
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż wibracyjny
- opcjonalnie
vibration massage
- optional

myjnia ICON ICON washing unit
70 cm 92 cm 120 cm

puf 2-os. ICON ICON double pouf
128 cm 47 cm 38-55 cm

puf 1-os. ICON ICON single pouf
60 cm 47 cm 45 cm

kanapa ICON ICON waiting sofa
128 cm 47+31 cm 38-55 cm
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podświetlenie
decorative lighting

podświetlenie
decorative lighting

stolik ICON ICON table
80 cm 50 cm 60 cm

konsoleta ICON ICON styling unit
80 cm 160 cm 10 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

podświetlenie
decorative lighting

recepcja ICON ICON reception desk
90 cm 116 cm 60 cm
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GINZA
KOLEKCJA COLLECTION

GINZA – propozycja opiera się na oszczędności formy, elegancji
i komforcie. Geometryczne, proste, regularne kształty idealnie sprawdzają
się w wyrafinowanych wnętrzach. Wielość elementów umożliwia ich
dowolne komponowanie.

GINZA – line based on simplicity, comfort and elegance. Simple, regular
shapes are perfect for nobly interiors. Multitude of elements enables
composing according to will.
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regulacja elektryczna
podnóżka - opcjonalnie
electrically adjustable
footrest- optional
masaż wibracyjny opcjonalnie
vibration massage optional

myjnia GINZA III GINZA III washing unit
75 cm 92 cm 135 cm

fotel GINZA GINZA styling chair
65 cm 58 cm 60 cm

myjnia DUBLO DUBLO washing unit
140 cm 95 cm 120 cm
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KOLEKCJA GINZA GINZA COLLECTION

podświetlenie
decorative lighting

podświetlenie
decorative lighting

motyw dekoracyjny
- opcjonalnie
decorative pattern
- optional

regał GINZA GINZA display unit
60 cm 160 cm 24 cm

konsoleta GINZA GINZA styling unit
84 cm 164 cm 24 cm

pomocnik GINZA GINZA cupboard
40 cm 40 cm 22 cm

podnóżek GINZA GINZA footrest
35 cm 18 cm 18 cm
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widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

podświetlenie
decorative lighting

recepcja GINZA GINZA reception desk
77 cm 92 cm 57 cm

stolik GINZA GINZA table
80 cm 43 cm 80 cm

puf GINZA GINZA pouf
50 cm 30 cm 50 cm
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SHINE
KOLEKCJA COLLECTION

Kolekcja pełna blasku – idealna dla ceniących luksus i wygodę,
z inspirującymi przestrzeniami w zwartej formie mebla. Masywne
meble zapewniają komfort pracy, a ażurowe elementy wnoszą akcent
lekkości i przewiewności. Funkcjonalne rozwiązania (organizer na farby)
pozwalają cieszyć się tymi klasycznymi meblami pod kątem estetycznym
i zawodowym. Dzięki SHINE twój salon nabierze prawdziwego blasku.

Full of glow collection – ideal solution for those who value luxury
and comfort within inspiring interior with classical form of furnishings.
Massive furniture provides comfort but openwork elements brings
a touch of lightness and airiness. Functional solutions [special shelf for
hair-colors] allow to enjoy these esthetic products for the professional
purpose. With Shine collection your salon will become more shiny.
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KOLEKCJA SHINE SHINE COLLECTION

fotel SHINE SHINE styling chair
64 cm 55 cm 55 cm

regulacja elektryczna
podnóżka - opcjonalnie
electrically adjustable
footrest - optional
masaż wibracyjny opcjonalnie vibration
massage - optional

myjnia SHINE SHINE washing unit
86 cm 70 cm 121 cm
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podświetlenie
decorative lighting

podświetlenie
decorative lighting

konsoleta SHINE dwustronna SHINE styling unit
95 cm 198 cm 76 cm

konsoleta SHINE SHINE styling unit
95 cm 198 cm 38 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

podświetlenie
decorative lighting

recepcja SHINE SHINE reception desk
120 cm 98 cm 60 cm
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KOLEKCJA SHINE SHINE COLLECTION

ekspozytor SHINE SHINE display unit
173,6 cm 70 cm 20 cm
regał SHINE SHINE display unit
95 cm 200 cm 30 cm

lepsza organizacja
pracy i łatwy wybór farby,
którą potrzebujesz
organized, quick
and easy choice
of hair-colours

organizer na farby SHINE SHINE hair-colour organizer
116,5 cm 60 cm 20 cm
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stolik SHINE SHINE table
118 cm 37 cm 48 cm

fotel do poczekalni SHINE SHINE waiting chair
90 cm 69 cm 72 cm

kanapa SHINE SHINE waiting sofa
150 cm 69 cm 72 cm
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KUBIK
KOLEKCJA COLLECTION

KUBIK – proste i wyraziste linie zawsze oznaczają elegancję. KUBIK
to meble, które nigdy nie wychodzą z mody. Ich proste, kubiczne kształty
idealnie sprawdzą się w minimalistycznych, surowych wnętrzach.

KUBIK – simple and incisive lines are always elegant. KUBIK is a line
of furniture that is never out of fashion. Their straight, cubical shapes
perfectly fit minimalistic and unadorned spaces.
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fotel KUBIK II KUBIK II styling chair
65 cm 68 cm 65 cm

regulacja elektryczna
podnóżka - opcjonalnie
electrically adjustable
footrest - optional
masaż wibracyjny
- opcjonalnie
vibration massage
- optional

myjnia DIVA.TECH/KUBIK II DIVA.TECH/KUBIK II washing unit
65 cm 95 cm 115 cm

myjnia KUBIK III KUBIK III washing unit
73 cm 98 cm 113 cm
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KOLEKCJA KUBIK KUBIK COLLECTION
podświetlenie
decorative lighting
podświetlenie
decorative lighting

konsoleta KUBIK podwójna KUBIK double styling unit
200 cm 195 cm 40 cm

konsoleta KUBIK KUBIK styling unit
100 cm 200 cm 30 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside
podświetlenie
decorative lighting

recepcja KUBIK KUBIK reception desk
120 cm 85 cm 60 cm

44

podświetlenie
decorative lighting

pomocnik KUBIK KUBIK trolley
40 cm 95 cm 40 cm

regał KUBIK KUBIK display unit
60 cm 170 cm 20 cm
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stolik KUBIK KUBIK table
70 cm 45 cm 50 cm

IMPERIAL
KOLEKCJA COLLECTION

IMPERIAL – inspirowana czasami Ludwika XVI. Ekskluzywna linia mebli
sama w sobie stanowi ozdobę i najatrakcyjniejszy element salonu.
W kolekcji dominują złote wykończenia konstrukcji mebli oraz elegancka,
grafitowa tapicerka. Połączenie tych dwóch kolorów doskonale oddaje
szyk i luksusowy charakter zestawu.

IMPERIAL – collection inspired by Louis XVI period. Upscale line of
furniture that is an ornament itself and the most attractive part of the
studio – IMPERIAL is dominated by golden lines and elegant, graphite
upholstering. Fusion of these two colours perfectly conveys chic and
luxury of this set.
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możliwość doboru
koloru ram
the possibility
of choosing
of frames’ color

konsoleta IMPERIAL IMPERIAL styling unit
100 cm 180 cm 7 cm

fotel IMPERIAL IMPERIAL styling chair
63 cm 62 cm 57 cm

regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż shiatsu
- opcjonalnie
shiatsu massage
- optional

myjnia IMPERIAL IMPERIAL washing unit
72 cm 91 cm 120 cm
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IDYLLA

KOLEKCJA COLLECTION

IDYLLA – linia wyróżnia się drewnianymi elementami przecieranymi
na biało i kremowymi obiciami. Całość jest mocno inspirowana stylem
Shabby chic – nurtem dekoratorskim zdominowanym przez odcienie
kości słoniowej i delikatne róże.

IDYLLA is dominated by bright wooden elements and beige upholstery.
Collection is inspired by Shabby chic – the style full of romantic white,
ivory and tender rouge.
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możliwość doboru
koloru ram
the possibility
of choosing
of frames’ color

konsoleta IDYLLA IDYLLA styling unit
konsoleta styling unit: 90 cm 120 cm 7 cm
półka shelf: 80 cm 3 cm 20 cm

fotel IDYLLA IDYLLA styling chair
63 cm 58 cm 58 cm

regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż shiatsu
- opcjonalnie
shiatsu massage
- optional

myjnia IDYLLA IDYLLA washing unit
72 cm 91 cm 120 cm
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MĘSKI
PUNKT
WIDZENIA.
MEN’S
POINT
OF VIEW.
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KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION
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EMPIRE
Surowy klimat i ciężkie industrialne kształty. Wstęp tylko dla mężczyzn –
taka jest atmosfera salonów Barber, taki jest również styl mebli Barber by
Panda. Zastosowane materiały: drewno, pikowana tapicerka, inkrustacje,
profesjonalna umywalka nablatowa – dają w rezultacie meble stanowiące
niezbędnik każdego salonu fryzjerskiego dla dżentelmenów.

Harsh climate and heavy industrial shapes. Admission for men only – this
is what in fact Barber salons are, this is also a style of furniture Barber
by Panda. Materials used in production: wood, quilted upholstery, inlays,
professional barber sink mounted on the top – a must-have collection for
every authentic barber shop.
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regulowany
podnóżek
adjustable
footrest

regulacja kąta
odchylenia oparcia
backrest
adjustable

regulowany
zagłówek
headrest
adjustable

inkrustowane
drewno
noble wood

uchwyt
na szklankę
glass holder

uchwyt
na suszarkę
hairdryer
holder

fotel ALEX ALEX barber chair

53

KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

fotel DAVID DAVID barber chair
68 cm 111-129 cm 119 cm
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blat z litego drewna
top of solid wood

lite drewno
solid wood

blat z płyty kompozytowej
– opcjonalnie
top of Corian board type
– optional

blat z kamienia
– opcjonalnie
top of stone – optional

umywalka – opcjonalnie
basin – optional

konsola 1-stanowiskowa BARBER EMPIRE single BARBER EMPIRE styling unit
130 cm 80 cm 51 cm
lustro mirror 130 cm 100 cm 3 cm

konsola 2-stanowiskowa BARBER EMPIRE double BARBER EMPIRE styling unit
260 cm 80 cm 51 cm
lustro mirror 260 cm 100 cm 3 cm
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KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

lite drewno
solid wood

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

ekran dotykowy
- opcjonalnie
touchscreen - optional

podświetlenie
decorative lighting

blat z litego drewna
top of solid wood

blat z płyty kompozytowej
– opcjonalnie
top of Corian board type
– optional

blat z kamienia
– opcjonalnie
top of stone – optional

recepcja BARBER EMPIRE z ekranem dotykowym
BARBER EMPIRE recepction desk with touchscreen
124 cm 110 cm 68 cm

podświetlenie
decorative lighting

gablota BARBER EMPIRE BARBER EMPIRE display unit
75 cm 195 cm 30 cm
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KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

ROYAL
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fotel BOND BOND barber chair
68 cm 110-129 cm 110 cm
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KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

fotel JAMES JAMES barber chair
69 cm 118-126 cm 112 cm
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blat z litego drewna
top of solid wood

fronty z litego drewna
fronts made of solid wood

blat z płyty kompozytowej
– opcjonalnie
top of Corian board type
– optional

blat z kamienia
– opcjonalnie
top of stone– optional

umywalka – opcjonalnie
basin– optional

konsola 1-stanowiskowa BARBER ROYAL single BARBER ROYAL styling unit
155 cm 85 cm 50 cm
lustro mirror 155 cm 100 cm 3 cm

konsola 2-stanowiskowa BARBER ROYAL double BARBER ROYAL styling unit
265 cm 85 cm 50 cm
lustro mirror 130 cm 100 cm 3 cm
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KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

RETRO
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fotel SAM SAM barber chair
64 cm 115-129 cm x cm 110 cm
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KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

fotel AMBASADOR AMBASADOR barber chair
76 cm 118-125 cm 55 cm
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blat z płyty laminowanej
top of laminated board

fronty z płyty laminowanej
fronts made of laminated board
blat z płyty kompozytowej
– opcjonalnie
top of Corian board type
– optional

blat z kamienia
– opcjonalnie
top of stone – optional

kosz na ręczniki
baset for towels

konsola 1-stanowiskowa BARBER RETRO single BARBER RETRO styling unit
150 cm 80 cm 35 cm
lustro mirror 150 cm 80 cm 3 cm

umywalka – opcjonalnie
basin – optional

dostępne dekory
available decors

konsola 2-stanowiskowa BARBER RETRO double BARBER RETRO styling unit
260 cm 80 cm 35 cm
lustro mirror 127 cm 80 cm 3 cm
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ECONOMY
KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION
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blat z płyty laminowanej
top of laminated board

fronty z płyty laminowanej
fronts made of laminated board
blat z płyty kompozytowej
– opcjonalnie
top of Corian board type
– optional

blat z kamienia
– opcjonalnie
top of stone – optional

umywalka – opcjonalnie
basin – optional

konsola 1-stanowiskowa BARBER ECONOMY single BARBER ECONOMY styling unit
150 cm 210 cm 40 cm

dostępne dekory
available decors

konsola 2-stanowiskowa BARBER ECONOMY double BARBER ECONOMY styling unit
260 cm 210 cm 40 cm

67

KOLEKCJA BARBER BARBER COLLECTION

pomocnik BARBER BARBER trolley
38 cm 92 cm 38 cm

taboret BARBER BARBER stool
45 cm 45 cm 33 cm

słupek barberski BARBER POLE BARBER POLE stripes
23 cm 72 cm 23 cm

podgrzewacz ręczników WARM COMFORT
WARM COMFORT towel warmers
45 cm 33 cm 30 cm
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kuferek LONDON LONDON coffer
39 cm 29 cm 17 cm

kuferek ROUTE 66 ROUTE 66 coffer
40 cm 75,5 cm 28 cm
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KOLEKCJA COLLECTION

SPA
&WELLNES

Kolekcja SPA&WELLNES jest zaprojektowana z myślą o ośrodkach
DAYSPA. Elementy kolekcji wykończone naturalnym drewnem wzmacniają wrażenie obcowania z naturą. Każdy element kolekcji może
zostać wykonany z logotypem salonu do którego został przeznaczony.
Dominantę kolekcji stanowi myjnia leżąca z materacem wodnym.

SPA & WELLNESS collection is dedicated to day spa centers mainly.
Some elements of the line are finished in natural wood enhancing the
feeling of commune with nature. Each piece of furniture can be made with
logo of a salon to which it was intended. The dominant feature of that
concept is a lying washing unit with a water mattress.
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WAŻNA INFORMACJA: Logo PANDA jest tylko zamarkowane. W kolekcji przedstawiono przykład umieszczenia logotypu salonu – opcja do wyboru.
IMPORTANT NOTE: Logo PANDA is placed on the graphics as an example only to present the possibility of placing a logo of a salon – option to be ordered additionally.

podnóżek SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS footrest
40 cm 19 cm 36 cm

fotel SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS styling chair
69 cm 54 cm 68 cm

regał wiszący SPA&WELLNESS II SPA&WELLNESS II display unit
80 cm 150 cm 16 cm

konsoleta SPA&WELLNESS II SPA&WELLNESS II styling unit
80 cm 210 cm 28 cm

szafka pod regał SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS cabinet
80 cm 60 cm 40 cm
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KOLEKCJA SPA&WELLNES SPA&WELLNES COLLECTION

STREFA VIP – INTYMNOŚĆ,
ODPRĘŻENIE I RELAKS

ściana wodna SPA&WELLNESS
SPA&WELLNESS water wall

myjnia LOTOS z materacem wodnym LOTOS washing unit
86 cm 48 cm 233 cm
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lepsza organizacja
pracy i łatwy wybór farby,
którą potrzebujesz
organized, quick and easy
choice of hair-colours

organizer na farby SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS hair-colour organizer
180 cm 91 cm 17 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja SPA&WELLNESS II SPA&WELLNESS II reception desk
120 cm 105 cm 48 cm
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KOLEKCJA SPA&WELLNES SPA&WELLNES COLLECTION
WAŻNA INFORMACJA: Logo PANDA jest tylko zamarkowane. W kolekcji przedstawiono przykład umieszczenia logotypu salonu – opcja do wyboru.
IMPORTANT NOTE: Logo PANDA is placed on the graphics as an example only to present the possibility of placing a logo of a salon – option to be ordered additionally.

labor SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS labor
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fotel do poczekalni SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS waiting chair
71 cm 79 cm 66 cm

kanapa SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS waiting sofa
130 cm 79 cm 66 cm

stolik SPA&WELLNESS niższy SPA&WELLNESS table
100 cm 30 cm 100 cm

stolik SPA&WELLNESS wyższy SPA&WELLNESS table
75 cm 45cm 75 cm
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KOLEKCJA SPA&WELLNES SPA&WELLNES COLLECTION

regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest

myjnia S RELAX S RELAX washing unit
78 cm 100 cm 145 cm

regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż powietrzny
massage by air flux

myjnia S MASSAGE S MASSAGE washing unit
78 cm 100 cm 145 cm
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regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż powietrzny
massage by air flux

koloroterapia
transmission
of relaxing colors
system audio
audio system
with audio jack

myjnia S COLOR S COLOR washing unit
78 cm 155 cm 145 cm

regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat
regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż powietrzny
massage by air flux
system audio-video
z monitorem 15”
audio-video system
with display 15’
stacja dokująca
dla iPod/iPhone
dock station
for iPod/iPhone

myjnia S MAXI S MAXI washing unit
78 cm 155 cm 145 cm
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DUET/
TERCET
MYJNIE WASHING UNITS

NIEZWYKLE FUKCJONALNE
I KOMFORTOWE ROZWIĄZANIE
DLA KLIENTÓW TWOJEGO SALONU
Myjnie DUET i TERCET to kwintesencja funkcjonalności. Produkty powstały
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii umożliwiających
jednoczesne zastosowanie jednej myjni do kilku foteli fryzjerskich.

DUET and TERCET washing units are the essence of functionality. These
High technology product might be used for several working station
in a clever and efficient way.
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obrót o 360°
rotation 360°

obrót o 360°
rotation 360°

obsługuje 2
stanowiska pracy
operates 2
styling chairs

obsługuje 3-4
stanowiska pracy
operates 3-4
styling chairs

myjnia TERCET TERCET washing unit
48 cm 100,5 cm 55,5 cm

myjnia DUET DUET washing unit
48 cm 100,5 cm 55,5 cm
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WASH
&CARRY

MYJNIE WASHING UNITS

REKOMENDOWANA
DO SZPITALI
I OŚRODKÓW

myjnia WASH&CARRY WASH&CARRY washing unit
34 cm 95,5 cm 35 cm
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EXALTA

SUCTION DEVICES ODKURZACZE

automatyczny odkurzacz do włosów EXALTA EXALTA automatic hair suction device
33 cm 52 cm 21 cm
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82

TYLKO DLA
CHŁOPCÓW.
ONLY FOR
BOYS.
83

KOLEKCJA COLLECTION

STREFA CHŁOPCA

MINI
BARBER

84

fotelik JUNAK JUNAK styling chair

konsoleta MINI BARBER MINI BARBER styling unit
80 cm 30 cm 30 cm
lustro mirror 100 cm 100 cm 3 cm
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KOLEKCJA COLLECTION

STREFA DZIEWCZYNKI

FRUIT

86

fotelik FRUIT FRUIT styling chair

konsoleta FRUIT FRUIT styling unit
93 cm 141 cm 5 cm

puf TRUSKAWKA TRUSKAWKA pouf

puf 2-os. FRUIT FRUIT double pouf

puf 1-os. FRUIT FRUIT single pouf

puf 1-os. FRUIT FRUIT single pouf
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NINIO
KOLEKCJA COLLECTION

Dzieci są na tyle małe, że nie mogą poskarżyć się na przesyconą kolorami
rzeczywistość jaką im fundujemy. Kolekcja dziecięca PANDY – NINIO
(z hiszp. dziecko) łamie ten schemat. NINIO to meble dziecięce zamknięte
w nietuzinkowej formie. Meble są bardzo ciekawym odwzorowaniem
rzeczywistości, ale nie rażą dosłownością, zostawiając pole manewru
dziecięcej wyobraźni. NINIO to produkty w wysublimowanej formie
dedykowane dla dzieci.

Children are so small to sneak up on gaudy reality. Collection Ninio
(from Spanish: Child) breaks this pattern. Ninio is a line of furniture
for children locked in extraordinary shapes. Furniture is very interesting
representation of reality, but does not offend by its literal pattern, leaving
place for creativity of the child’s imagination. Ninio are products dedicated
to children in sublime form.
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WYCHOWAJ SOBIE
PRZYSZŁEGO, WYJĄTKOWEGO
KLIENTA JUŻ DZIŚ
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KOLEKCJA NINIO NINIO COLLECTION

fotel SAMOCHODZIK SAMOCHODZIK styling chair
62 cm 52 cm 105 cm

fotelik ELIPSE ELIPSE styling chair
44 cm 53 cm 62 cm

fotelik MINI KO II MINI KO II styling chair
47 cm 36 cm 30 cm

fotelik MINI KO III MINI KO III styling chair
47 cm 36 cm 30 cm
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konsoleta PANDAKID PANDAKID styling unit
80 cm 100 cm 4 cm

konsoleta KOT I KOT I styling unit
105 cm 112 cm 3 cm

konsoleta KOT II KOT II styling unit
105 cm 125 cm 3 cm

konsoleta KOT III KOT III styling unit
90 cm 112 cm 3 cm

91

KOLEKCJA NINIO NINIO COLLECTION

konsoleta KOT IV KOT IV styling unit
105 cm 125 cm 3 cm

konsoleta FOX FOX styling unit
70 cm 118 cm 3 cm

siedzisko dziecięce 123A 123A child`s seat
76 cm 19 cm 26 cm

siodełko uniwersalne child’s seat
46 cm 26 cm 26 cm
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konsolety dziecięce – różne wzory
styling units for children – different models

Pełna oferta dostępna na stronie www.panda.trzebnica.pl
Full offer available on www.panda.trzebnica.pl
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KOLEKCJA NINIO NINIO COLLECTION

poczekalnie dziecięce – różne wzory
waiting rooms for children – different models

tablice sznurkowe – różne wzory
rope boards – different models

zegary ścienne – różne wzory
clocks – different models

Pełna oferta dostępna na stronie www.panda.trzebnica.pl
Full offer available on www.panda.trzebnica.pl
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dekoracje ścienne – różne wzory
decorations – different models

Pełna oferta dostępna na stronie www.panda.trzebnica.pl
Full offer available on www.panda.trzebnica.pl
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LABORY
KOLEKCJA COLLECTION

Dostępny w wielu kolorach płyt
MDF, laminowanych i fornir.
Istnieje możliwość produkcji pod
indywidualne zamówienie.
Also available in many types
of board and available for
individual orders.

szafka D-100 D-100 cupboard
100 cm 90 cm 65 cm

szafka D-50 D-50 cupboard
50 cm 90 cm 65 cm
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szafka DS-60 DS-60 cupboard
60 cm 90 cm 65 cm

szafka W-100 W-100 cupboard
100 cm 60 cm 30 cm

szafka W-50 W-50 cupboard
60 cm 60 cm 30 cm

ekspozytor WE-100 WE-100 display
100 cm 60 cm 30 cm

lepsza organizacja
pracy i łatwy wybór farby,
którą potrzebujesz
organized, quick and easy
choice of hair-colours

szafka S-60 S-60 cupboard
60 cm 210 cm 65 cm

organizer na farby WS-100 WS-100 hair-colour organizer
100 cm 60 cm 18 cm
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PROGRAM POJECT

PRO4DESIGN
REALIZUJEMY Z NASZYMI PARTNERAMI
SALONY POD KLUCZ WEDŁUG
INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW.
IN COOPERATION WITH OUR BUSINESS
PARTNERS WE PROVIDE FURNITURE
FOR HAIRDRESSING SALONS ON THE BASIS
OF INDIVIDUAL PROJECTS.
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MASTER PRO
COLLECTION KOLEKCJA

podświetlenie
decorative lighting

fotel MASTER PRO
MASTER PRO styling chair
57cm 50 cm 45 cm

myjnia MASTER PRO
MASTER PRO washing unit
60 cm 111 cm 120 cm
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konsoleta MASTER PRO
MASTER PRO styling unit
100 cm 190 cm 6 cm

MILOS
KOLEKCJA COLLECTION

podświetlenie
decorative lighting

fotel MILOS
MILOS styling chair
75cm 54 cm 60 cm

myjnia MILOS
MILOS washing unit
140 cm 94 cm 140 cm
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konsoleta MILOS III
MILOS III styling unit
72 cm 180 cm 30 cm

SIMPLE
COLLECTION KOLEKCJA

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE
meble
do samodzielnego
montażu
self-assembly
furniture

fotel AGNES
AGNES styling chair
65 cm 50 cm 70cm

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE
wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

myjnia DIVA.TECH/AGNES
DIVA.TECH/AGNES washing unit
65 cm 95 cm 113 cm
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konsoleta SIMPLE
SIMPLE styling unit
83 cm 180 cm 24 cm

KOLEKCJA COLLECTION
meble
do samodzielnego
montażu
self-assembly
furniture

* opcjonalnie z cargo
optional with cargo

* opcjonalnie z cargo
optional with cargo

konsoleta SIMPLE dwustronna*
SIMPLE double-sided styling unit*
83 cm 180 cm 65,6 cm

konsoleta SIMPLE wolnostojąca*
SIMPLE freestanding styling unit*
83 cm 180 cm 42,7 cm

widok recepcji od wewnątrz –*opcjonalnie z szufladami
reception view from inside – *drawers optional

widok recepcji od wewnątrz –*opcjonalnie z szufladami
reception view from inside – *drawers optional

recepcja SIMPLE*
SIMPLE reception desk*
100 cm 100 cm 65 cm

recepcja SIMPLE MINI*
SIMPLE MINI reception desk*
67 cm 100 cm 67 cm
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meble
do samodzielnego
montażu
self-assembly
furniture

możliwość
wykonania
prawostronnego
right-sided
version also
available

wieszak SIMPLE
SIMPLE coat hanger
70 cm 180 cm 33,6 cm

regał SIMPLE lewostronny
display SIMPLE left-sided
70 cm 180 cm 33,6 cm
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regał SIMPLE wolnostojący
display SIMPLE free standing
70 cm 180 cm 45 cm

OPIUM
KOLEKCJA COLLECTION

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material
możliwość wyboru koloru
obudowy (biały/czarny)
case available
in colors (white/black)

fotel OPIUM
OPIUM styling chair
60 cm 55 cm 60 cm

myjnia OPIUM
OPIUM washing unit
73 cm 96 cm 137 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja OPIUM
OPIUM reception desk
55 cm 105 cm 48 cm
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konsoleta OPIUM
OPIUM styling unit
70 cm 170 cm 25 cm

ELITE
COLLECTION KOLEKCJA

NIEDOŚCIGNIONY
ORYGINAŁ
regulacja elektryczna
położenia siedziska
electrical adjustable
seat

podświetlenie
decorative lighting

podświetlenie
decorative lighting

regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż wibracyjny
- opcjonalnie
vibration massage
- optional

fotel ELITE
ELITE styling chair
64cm 50 cm 46 cm

myjnia ELITE
ELITE washing unit
63 cm 100 cm 130 cm

konsoleta ELITE
ELITE styling unit
72cm 180 cm 26 cm
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konsoleta ELITE dwustronna
ELITE styling unit
72 cm 200 cm 52 cm

TARDE
KOLEKCJA COLLECTION
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fotel AMIR
AMIR styling chair
60 cm 56 cm 64 cm

myjnia TADRE
TARDE washing unit
68 cm 96 cm 120 cm

kanapa TARDE
TARDE waiting sofa
195 cm 80 cm 71 cm

konsoleta POTTER
POTTER styling unit
82 cm 182 cm 5 cm
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COMODO
KOLEKCJA COLLECTION

możliwość zastosowania
w tapicerce kryształków
Swarovskiego lub ćwieków
– opcjonalnie
the possibility of application
with crystals from Swarovski
or hobnails – optional

fotel COMODO
COMODO styling chair
65,5 cm 68 cm 65 cm

regulacja elektryczna
podnóżka
electrically adjustable
footrest
masaż wibracyjny
- opcjonalnie
vibration massage
- optional

myjnia COMODO
COMODO washing unit
71 cm 102 cm 167 cm
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konsoleta COMODO
COMODO styling unit
72 cm 175 cm 19 cm

podświetlenie
decorative lighting

regał COMODO
COMODO display
72 cm 175 cm 19 cm

recepcja COMODO
COMODO reception desk
100 cm 110 cm 58 cm

stolik COMODO
COMODO table
85 cm 45 cm 50 cm

kanapa COMODO
COMODO waiting sofa
124 cm 70 cm 69 cm

fotel do poczekalni
COMODO waiting chair
70 cm 70 cm 69 cm
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CALLAS
KOLEKCJA COLLECTION

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

fotel CALLAS II
CALLAS II styling chair
67 cm 46 cm 62 cm

podstawa wykonana
ze stali szlachetnej
base made
of stainless steel

myjnia DIVA.TECH/CALLAS II
DIVA.TECH/CALLAS II styling chair
67 cm 100 cm 120 cm

myjnia PILLAR
PILLAR styling chair
67 cm 100 cm 125 cm
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konsoleta CALLAS II
CALLAS II styling unit
70 cm 200 cm 20 cm

AMIR
COLLECTION KOLEKCJA

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel AMIR II
AMIR II styling chair
56 cm 50 cm 54 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

myjnia DIVA.TECH/AMIR II
DIVA.TECH/AMIR II washing unit
56 cm 95 cm 113 cm
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recepcja DORA
DORA reception desk
90 cm 110 cm 50 cm

konsoleta AMIR
AMIR styling unit
70 cm 180 cm 45 cm

KUBIK QR
KOLEKCJA COLLECTION

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel KUBIK QR
KUBIK QR styling chair
65 cm 68 cm 65 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

myjnia DIVA.TECH/KUBIK QR
DIVA.TECH/KUBIK QR washing unit
65 cm 95 cm 115 cm
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konsoleta KUBIK II
KUBIK II styling unit
84 cm 184 cm 3 cm

MODO
COLLECTION KOLEKCJA

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel MALAGA
MALAGA styling chair
63 cm 54 cm 54 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

myjnia DIVA.TECH/MALAGA
DIVA.TECH/MALAGA washing unit
72 cm 97 cm 113 cm
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widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside

recepcja COMODO II
COMODO reception desk
100 cm 110 cm 50 cm

konsoleta COMODO
COMODO styling unit
72 cm 175 cm 19 cm

KOLEKCJA COLLECTION

OMEGA

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel OMEGA II
OMEGA II styling chair
64 cm 50 cm 70 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

myjnia DIVA.TECH/OMEGA II
DIVA.TECH/OMEGA II washing unit
64 cm 95 cm 113 cm

myjnia VEGA/OMEGA II
VEGA/OMEGA II washing unit
64 cm 100 cm 119 cm
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konsoleta OMEGA
OMEGA styling unit
70 cm 140 cm 20 cm

COLLECTION KOLEKCJA

ARTFRYZ

!

fotel SHINE
SHINE styling chair
64 cm 55 cm 55 cm

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

myjnia FIONA
FIONA washing unit
78 cm 100 cm 128 cm
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konsoleta ART
ART styling unit
75 cm 220 cm 50 cm

CARAT
KOLEKCJA COLLECTION

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel CARAT
CARAT styling chair
59 cm 53 cm 56 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

myjnia DIVA.TECH/CARAT
DIVA.TECH/CARAT washing unit
59 cm 100 cm 122 cm
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konsoleta CARAT
CARAT styling unit
69 cm 200 cm 29 cm

SIGMA
COLLECTION KOLEKCJA

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE
łatwe do czyszczenia
easy to clean

taboret SIGMA II
SIGMA II Stool

myjnia SIGMA II
SIGMA II washing unit
59 cm 100 cm 120 cm

fotel SIGMA II
SIGMA II styling chair
59 cm 51 cm 60 cm
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konsoleta SIGMA II
SIGMA II styling unit
80 cm 180 cm 22 cm

TANIA
KOLEKCJA COLLECTION

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

fotel TANIA II
TANIA II styling chair
58 cm 50 cm 65 cm

myjnia DIVA.TECH/TANIA II
DIVA.TECH/TANIA II washing unit
59 cm 100 cm 122 cm
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konsoleta TANIA
TANIA styling unit
70 cm 70 cm 20 cm

CARO
COLLECTION KOLEKCJA

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel CARO
CARO styling chair
57 cm 51 cm 58 cm

wyjątkowo
trwały materiał
excpetionally
durable material

myjnia DIVA.TECH/CARO
DIVA.TECH/CARO washing unit
57 cm 95 cm 113 cm
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konsoleta CARO dwustronna
CARO double styling unit
85,4 cm 174 cm 57,2 cm

BETTY
KOLEKCJA COLLECTION

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

fotel BETTY
BETTY styling chair
60 cm 51 cm 58 cm

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

myjnia DIVA.TECH/BETTY
DIVA.TECH/BETTYwashing unit
60 cm 98 cm 115 cm
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konsoleta BETTY
BETTY styling unit
lustro Ø 70 cm, blat 70 cm

20 cm

STOOLS TABORETY

!

taboret TF IV LUX
TF IV LUX stool

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

taboret CHIN II
CHIN II stool

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

!

taboret SIODŁO
SIODŁO stool

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

taboret TF
TF stool
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POMOCNIKI TROLLEYS

pomocnik RIALTO
RIALTO trolley
33 cm 92 cm 39,5 cm

pomocnik RIALTO M
RIALTO M trolley
33 cm 92 cm 39,5 cm

pomocnik NEW LUXURY
NEW LUXURY trolley
33 cm 91,5 cm 34,5 cm

pomocnik COMPATTO
COMPATTO trolley
37cm 90 cm 44 cm
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TROLLEYS POMOCNIKI

pomocnik ROLEX *
ROLEX trolley *
32,5 cm 86,5 cm 39 cm

pomocnik OLA
OLA trolley
35 cm 93 cm 47 cm

* pomocnik nie zawiera akcesoriów/accessories not included

pomocnik NEW GENIUS A
NEW GENIUS A trolley
42cm 93 cm 43 cm

pomocnik TATTOO *
TATTOO trolley *
33,5 cm 96 cm 33,5 cm
* pomocnik nie zawiera akcesoriów/accessories not included

123

POMOCNIKI TROLLEYS

pomocnik MODUS A CLOCK
MODUS A CLOCK trolley
38 cm 90 cm 38 cm

pomocnik NEW MODUS COLOR *
NEW MODUS COLOR trolley *
33cm 96 cm 38 cm
* pomocnik nie zawiera akcesoriów/accessories not included

pomocnik MODUS IKEART
MODUS IKEART trolley
38cm 90 cm 38 cm

pomocnik MODUS
MODUS trolley
38 cm 90 cm 38 cm
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TROLLEYS POMOCNIKI

pomocnik NICE EXCEL
NICE EXCEL trolley
40 cm 87 cm 39 cm

pomocnik NICE EXCEL COLOR *
NICE EXCEL COLOR trolley *
40 cm 87 cm 36 cm
* pomocnik nie zawiera akcesoriów/accessories not included

pomocnik MASTER
MASTER trolley
39 cm 86 cm 39 cm

pomocnik ROBOT
ROBOT trolley
37 cm 86 cm 38 cm
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POMOCNIKI TROLLEYS

pomocnik ARMADIO
ARMADIO trolley
40 cm 101 cm 21 cm

pomocnik BRAVO
BRAVO trolley
34-65 cm 91 cm 42 cm

pomocnik GIOTTO
GIOTTO trolley
96 cm 50 cm

pomocnik PRACTIC COLOR
PRACTIC COLOR trolley
36 cm 96 cm 38 cm
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TROLLEYS POMOCNIKI

pomocnik TINTO *
TINTO trolley *
Ø 39 cm 90 cm

pomocnik JOLLY INJECTION
JOLLY INJECTION trolley
39 cm 90 cm 39 cm

* pomocnik nie zawiera akcesoriów/accessories not included

ACCESSORIES AKCESORIA

pokrowiec na oparcie fotela
cover for backrest

uchwyt na suszarkę I
hanger for hairdrayer no I

guma do umywalki
neck rubber

uchwyt na suszarkę II
hanger for hairdrayer no II
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PODNÓŻKI FOOTRESTS

podnóżek M
M footrest

podnóżek K
K footrest

stal szlachetna
stainless steel

podnóżek W
W footrest

stal szlachetna
stainless steel

podnóżek T
T footrest

podnóżek N II
N II footrest

stal szlachetna
stainless steel

podnóżek H
H footrest
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podnóżek D
D footrest

stal szlachetna
stainless steel

podnóżek N
N footrest

stal szlachetna
stainless steel

podnóżek T II
T II footrest

FOOTRESTS PODNÓŻKI

stal szlachetna
stainless steel

podnóżek C
C footrest

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

podnóżek NOVA
NOVA footrest

!

podnóżek CALLAS
CALLAS footrest

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

podnóżek STEEL
STEEL footrest

!

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

podnóżek P-CH
P-CH footrest

podnóżek B
B footrest

podnóżek A PLUS
A PLUS footrest

podnóżek ORBIS
ORBIS footrest

produkt dostępny
także w EXPRESSLINE
product is also available
in EXPRESSLINE

podnóżek S
S footrest
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SPRZĘT ELEKTRYCZNY ELECTRICAL EQUIPMENT

suszarka ręczna VIP COIFFEUR
VIP COIFFEUR hand hairdrayer

suszarka ręczna 2001R
2001R hand hairdrayer

suszarka DRAGON
DRAGON hairdrayer

suszarka RAP 197/297 1 i 2-biegowa
RAP 197/297 hairdrayer 1 and 2- speed
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ELECTRICAL EQUIPMENT SPRZĘT ELEKTRYCZNY

suszarka HORBITAL 597
HORBITAL 597 hairdrayer

suszarka HORBITAL 997
HORBITAL 997 hairdrayer

suszarka ACROBAT 1 i 2-biegowa
ACROBAT hairdrayer 1 and 2- speed

suszarka hybrydowa VOYAGER 1 i 4 biegowa
hybrid hairdrayer VOYAGER 1 and 4- speed
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SPRZĘT ELEKTRYCZNY ELECTRICAL EQUIPMENT

nawilżacz VPS 700 bez ozonu/VPO 800 z ozonem
hair streamer VPS 700 with ozone/VPO 800 without ozone

nawilżacz ECO MIST
ECO MIST hair streamer

nawilżacz IRIS II
IRIS II hair streamer
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ELECTRICAL EQUIPMENT SPRZĘT ELEKTRYCZNY

infrazon TSM800 bez nawiewu thermo-stimulator TSM800 without fans
*dostępny tylko na statywie*avalible on stand only

infrazon TSM 1000
TSM 1000 thermo-stimulator

infrazon TSM 2000
TSM 2000 thermo-stimulator

infrazon JOWISZ II
JOWISZ II thermo-stimulator
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SPRZĘT ELEKTRYCZNY ELECTRICAL EQUIPMENT

infrazon SPEED UP
SPEED UP thermo-stimulator

klimazon HI-SPEED
HI-SPEED thermo-stimulator

klimazon X-WINGS
X-WINGS thermo-stimulator

klimazon TEKNOS
TEKNOS thermo-stimulator
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ELECTRICAL EQUIPMENT SPRZĘT ELEKTRYCZNY

sterylizator STERILIZE
STERILIZE sterilizer

sterylizator STERIL BOX NEW
STERIL BOX NEW sterilizer

sterylizator PIXEL STERIL BOX
PIXEL STERIL BOX sterilizer

sterylizator HOT STERIL
HOT STERIL sterilizer
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SPRZĘT ELEKTRYCZNY ELECTRICAL EQUIPMENT

sterylizator ULTRASONIC CLEANER
ULTRASONIC CLEANER sterilizer

sterylizator S-01
S-01 sterilizer

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

sterylizator S-02
S-02 sterilizer

zgrzewarka pakietów sterylizacyjnych do autoklawu
sealing machine for bags
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ELECTRICAL EQUIPMENT SPRZĘT ELEKTRYCZNY

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.

autoklaw MED8 MED8 autoclav
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 53 cm, pojemność 8 l

autoklaw MED12 MED12 autoclav
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 53 cm, pojemność 12 l

autoklaw MED18 MED18 autoclav
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 53 cm, pojemność 18 l

autoklaw MED22 MED22 autoclav
wymiary zewnętrzne: 48 x 42 x 61 cm, pojemność 23 l

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

TAPICERKI UPHOLESTERIES

111

113

130

2156

4453

5002

5110

6680

7201

780

800

802
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SKAJ BASIC

UPHOLESTERIES TAPICERKI

SKAJ BUSINESS

8720

A-11

A-13

A-17

A-18

A-21

A-30

A-61

A-72

A-73
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SKAJ BUSINESS

TAPICERKI UPHOLESTERIES

A-81

A-82

A-83

A-91

A-94

EX-34

EX-35

EX-37

SKAJ EXCLUSIVE

A-74

KONFIGURACJE

EX-50
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SKAJ EXCLUSIVE

UPHOLESTERIES TAPICERKI

EX-57

EX-59

EX-62

EX-65

EX-66

EX-67

EX-71

EX-72

EX-75

EX-76

EX-90

EX-96
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KONFIGURACJE

KOLORY PŁYT LAMINOWANYCH
COLOURS OF LAMINATED BOARDS

KOLORY PŁYT COLOURS OF BOARDS

biały

kremowy

aluminium

antracyt

czarny

legno ciemne

sosna bielona

dąb canyon

śliwa wallis

fireside select

orzech

carbon marine
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sosna norweska czarna

stone oak

dąb skalny oregon

dąb szary vintage

wiśnia pensylwania

wybielany

buk

mahoń

orzech

wenge

czarny

WYBARWIENIA DREWNA
COLOURS OF SOLID WOOD

sosna norweska biała

KOLORY PŁYT LAMINOWANYCH
COLOURS OF LAMINATED BOARDS

COLOURS OF BOARDS KOLORY PŁYT
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KOLORY PŁYT MDF AKRYLOWYCH
COLOURS OF ACRYLIC MDF BOARDS

KOLORY PŁYT MDF LAKIEROWANYCH
COLOURS OF LACQUERED MDF BOARDS

KOLORY PŁYT COLOURS OF BOARDS

biały (RAL 9003)

ecru (RAL 9016)

szary (RAL 7035)

aluminium (RAL 9006)

czarny (RAL 9005)

brąz (RAL 8017)

biały

cream

szary metalic

cacao

lava

czarny
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biały (RAL 9003)

kremowy (RAL 1015)

grafitowy (RAL 7138)

czarny (RAL 9005)
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aluminium (RAL 9006)

KOLORY PŁYT MDF AKRYLOWYCH
COLOURS OF ACRYLIC MDF BOARDS

COLOURS OF BOARDS KOLORY PŁYT

KOLUMNY GAZOWE WYSTĘPUJĄ W DWÓCH WYSOKOŚCIACH
GAS COLUMNS OCCUR IN TWO HEIGHTS

PODSTAWY BASES

podstawa XT XT base
41–56 cm

podstawa 6T 6T base
37–47,5 cm

podstawa XM XM base
38–52 cm

podstawa 6M 6M base
38–48,5cm

podstawa XC XC base
38–52 cm

podstawa 6C 6C base
36–48 cm

podstawa YM YM base
39–47 cm

podstawa YC YC base
39–47 cm
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podstawa R R base
40–54,5 cm

BASES PODSTAWY

podstawa 4T 4T base
32–43 cm
podstawa 5T 5T base
47–65 cm

podstawa 4N 4N base
36–49 cm
podstawa 5N 5N base
51–76 cm

podstawa 4Q 4Q base
36–49 cm
podstawa 5Q 5Q base
51–76 cm

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

A
A

C
C

ABS
ABS

B
B

D
D
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PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O.
ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica
tel. +48 71 387 46 55, fax +48 71 387 14 16
www.panda.trzebnica.pl

