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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

wielofunkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny  
sterowany elektrycznie EDEN

 EDEN multifunctional electric beauty bed
  56 cm  65-95 cm  190 cm

Sterowany elektrycznie wielofunkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny wysokiego unoszenia z rozsuwanymi 
na boki podnóżkami oraz możliwością obrotu fotela o 360O. Dzięki możliwości rozłożenia na płasko nadaje 

się również do wykonywania masażu oraz zabiegów na ciało.

obrót o 360° 
rotation 360°

elektryczna regulacja  
podnóżków 80°  
electrically adjustable 
footrest 80°

odchylenie boczne 
podnóżków 
footrests movable 
to sides

waga 72 kg 
weight 72 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically  
tilting seat

elektryczna 
regulacja oparcia 80°  
backrest electrically 
adjustable by 80°

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

producent 
producent

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

5-funkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny 
sterowany elektrycznie ATHENA 5

 ATHENA 5 multifunctional electric beauty bed
  56 cm  67-87 cm  207 cm

5-funkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny sterowany elektrycznie (w tym elektryczna regulacja 
podnóżków – każdego z osobna). Posiada wyjmowane podłokietniki oraz zagłówek. Dzięki możliwości 
uniesienia siedziska na wysokość 87 cm oraz rozłożeniu na płasko nadaje się do wykonywania masażu 

oraz zabiegów na ciało (w zagłówku posiada otwór na twarz). Fotel posiada funkcję kołyski. 

elektryczna regulacja  
podnóżków 80°  
electrically adjustable 
footrest 80°

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

waga 72 kg 
weight 72 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically  
tilting seat

elektryczna 
regulacja oparcia 80°  
backrest electrically 
adjustable by 80°

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

producent 
producent
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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

3 i 4-funkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny 
sterowany elektrycznie ATHENA 3 i 4

 ATHENA 3 and 4 multifunctional electric beauty bed
  56 cm  67-87 cm  207 cm 

3 i 4-funkcyjny fotel kosmetyczny sterowany elektrycznie (wysokość, oparcie, kołyska, podnóżek). Dzięki 
możliwości uniesienia siedziska na wysokość 87 cm nadaje się do wykonywania masażu oraz zabiegów  

na ciało. W zagłówku posiada otwór na twarz niezbędny przy wykonywaniu masażu. 

elektryczna regulacja  
podnóżka 80°  
electrically adjustable 
footrest 80°

waga 84 kg 
weight 84 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

elektrycznie sterowana  
kołyska (tylko dla Atheny 4) 
electrically tilting seat 
(Athena 4 only)

elektryczna 
regulacja oparcia 80°  
backrest electrically 
adjustable by 80°

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

producent 
producent

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

wielofunkcyjny fotel kosmetyczny sterowany elektrycznie TOSCANA
TOSCANA multifunctional electric beauty bed

  79 cm  62-82 cm  191 cm 

Fotel kosmetyczny sterowany elektrycznie (wysokość, oparcie, podnóżek). Dzięki swoim wymiarom idealnie 
sprawdzi się w gabinetach kosmetycznych o niewielkim metrażu. Fotel dostępny także z dodatkowymi 
funkcjami: podgrzewanym materacem lub sterowaniem nożnym. Funkcje można łączyć. Opcje te dostępne 

są na indywidualne zamó wienie klienta i wpływają na cenę fotela.

elektryczna regulacja  
podnóżka 
electrically adjustable 
footrest

waga 75 kg 
weight 75 kg

elektryczna 
regulacja oparcia 80°  
backrest electrically 
adjustable by 80°

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

!

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment
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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

wielofunkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny 
sterowany elektrycznie MASSIMO

MASSIMO multifunctional electric beauty & podology bed
  66 cm  62-80 cm  174 cm 

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

regulacja wysokości 
podłokietnika 
armrest height  
adjustment

waga 46 kg 
weight 46 kg

elektryczna 
regulacja oparcia 50°  
backrest electrically 
adjustable by 50°

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

!

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

wielofunkcyjny fotel kosmetyczno-podologiczny 
sterowany elektrycznie MATEO

MATEO multifunctional electric beauty & podology bed
  80 cm  55-97 cm  176 cm 

Wielofunkcyjny fotel kosmetyczno-podologicz ny sterowany elektrycznie (wysokość, oparcie, kołyska). 
Posiada funkcję sterowania pod nóżków w wielu kierunkach, z moż liwością rozchylenia ich na boki, co 
ułatwia wykonanie zabiegu pedicure. Zaletą fotela jest możliwość uniesienia go na wysokość 97 cm. Fotel 
dostępny także z dodatkowymi funkcjami: podgrzewanym materacem lub sterowaniem nożnym. Funkcje 

można łączyć. Opcje te dostępne są na indywidualne zamó wienie klienta i wpływają na cenę fotela.

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

!

wysuwany podnóżek 
footrest extension

odchylenie boczne 
podnóżków 
footrests movable 
to sides

waga 92 kg 
weight 92 kg

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically  
tilting seat

elektryczna 
regulacja oparcia 90°  
backrest electrically 
adjustable by 90°

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment
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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

wielofunkcyjny fotel kosmetyczny sterowany elektrycznie MARCELLO
MARCELLO multifunctional electric beauty bed

  60-86 cm  55-90 cm  186 cm 

Wielofunkcyjny fotel kosmetyczny sterowany elektrycznie (wysokość, oparcie, kołyska, pod nóżek). Dzię ki 
możliwości uniesienia na wysokość 90 cm idealnie nadaje się również do wykonywania masażu oraz 
zabiegów na ciało. W zagłówku posiada otwór na twarz niezbędny przy wykonywaniu masażu. Fotel 
dostępny także z dodatkowymi funkcjami: podgrzewanym materacem lub sterowaniem nożnym. Funkcje 

można łączyć. Opcje te dostępne są na indywidualne zamó wienie klienta i wpływają na cenę fotela. 

elektryczna regulacja  
podnóżka 65° 
electrically adjustable 
footrest 65°

waga 92 kg 
weight 92 kg

elektryczna 
regulacja oparcia 80°  
backrest electrically 
adjustable by 80°

elektrycznie  
sterowana kołyska 
electrically  
tilting seat

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

!

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

fotel kosmetyczny PANDA 
PANDA beauty bed

  62 cm  76 cm  192 cm 

Fotel kosmetyczny sterowany manualnie z podłokietnikami lub bez podłokietników oraz ot worem na twarz 
w zagłówku, niezbędnym przy wykonywaniu masażu. 

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

!

waga 48 kg 
weight 48 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

producent 
producent

regulacja podnóżka 
adjustable footrest

 
regulacja oparcia  
adjustable backrest
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FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

fotel kosmetyczny i kosmetyczno-podologiczny z podłokietnikami PANDA IV
PANDA IV beauty bed

  80 cm  80 cm  129 + 55 cm 

Fotel kosmetyczno-podologiczny sterowany manualnie, z podłokietnikami lub bez podłokietników oraz  
ot worem na twarz w zagłówku, niezbędnym przy wykonywaniu masażu. 

waga 48 kg 
weight 48 kg

regulacja podnóżka 
adjustable footrest

 
regulacja oparcia  
adjustable backrest

regulacja kołyski 
adjustable seat

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

producent 
producent
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BEAUTY BEDS FOTELE KOSMETYCZNE

fotel kosmetyczny ETNA 
ETNA beauty bed

  62 cm  78 cm  192 cm 

Fotel kosmetyczny sterowany manualnie. Posiada otwór na twarz w zagłówku, niezbędny przy wykonywaniu 
masażu.

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

!

waga 48 kg 
weight 48 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

producent 
producent

regulacja podnóżka 
adjustable footrest

 
regulacja oparcia  
adjustable backrest



14

FOTELE KOSMETYCZNE BEAUTY BEDS 

fotel kosmetyczny z regulacją hudrauliczną i manualną FIORD
FIORD beauty bed

  80 cm  63-75 cm  129 + 55 cm 

Fotel kosmetyczny sterowany manualnie, z podłokietnikami oraz otworem na twarz w zagłówku, niezbędnym 
przy wykonywaniu masażu. Możliwość obrotu fotela o 360 stopni. 

regulacja  
podnóżka 65° 
adjustable  
footrest 65°

waga 50 kg 
weight 50 kg

 
regulacja  
oparcia 80°  
backrest  
adjustable by 80°

regulacja wysokości 
height adjustment
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SPA & MASAŻ SPA & MASSAGE

łóżko do masażu LIVIA LIVIA massage bed
  66 cm  62-80 cm  174 cm 

Łóżko do masażu do salonu kosmetycznego lub SPA. Wykonane z wytrzymałej sklejki bukowej, 
wyposażone w wygodna pół kę. Obicie łóżka wykonane jest ze skóry ekologicznej – łatwej do utrzyma nia 
w czystości i przyjemnej w dotyku. Łóżko posiada manualną regulację kąta pochylenia oparcia. Posiada 
otwór na twarz, niezbędny podczas wykonywania masażu. Istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia 

sklejki oraz koloru tapicerki.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i wybarwień drewna 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling 

producent 
producent

waga 30 kg 
weight 30 kg

 
regulacja oparcia  
adjustable backrest

schodek do łóżka kosmetycznego LIVIA  
LIVIA step for massage couch
  60 cm  52 cm  60 cm 

Schodek do łóżka kosmetycznego LIVIA wykonany ze sklejki bukowej (istnieje możliwość wyboru koloru 
wybarwienia), schodek jest solidny i mobilny.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
wybarwień drewna 
choose the color  
of dyeing, milling 

producent 
producent
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SPA & MASSAGE SPA & MASAŻ

fotel kosmetyczny LIVIA LIVIA beauty bed
  70 cm  85 cm  200 cm 

Elegancki fotel kosmetyczny wykonany z  wytrzymałej sklejki bukowej, wyposażony w  wygodna półkę. 
Obicie leżanki wykonane jest ze skóry ekologicznej – łatwej do utrzyma nia w  czystości i  przyjemnej 
w dotyku. Leżanka posiada manualną regulację kąta pochylenia części górnej i dolnej, oraz możliwość 
rozłożenia do po zycji „na płasko”. Posiada otwór na twarz, niezbędny podczas wykonywania masażu. 

Istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia sklejki oraz koloru tapicerki.

fotel wypoczynkowy LIVIA LIVIA relaxation bed
  80 cm  100 cm  150 cm 

Fotel wypoczynkowy do salonu kosmetycznego i SPA. Wykonany z wytrzymałej sklejki bukowej. Sie dzisko 
pokryte jest tapicerką z ekologicznej skóry, łatwej do pielęgnacji. Fotel posiada poduszkę mocowaną na 

elastycznej gumce. Istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia sklejki oraz koloru tapicerki.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i wybarwień drewna 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling 

producent 
producent

waga 35 kg 
weight 35 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i wybarwień drewna 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling 

producent 
producent

waga 35 kg 
weight 35 kg

regulacja podnóżka 
adjustable footrest

 
regulacja oparcia  
adjustable backrest
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SPA & MASAŻ SPA & MASSAGE

parawan LIVIA LIVIA screen for salon
  180 cm  170 cm  skrzydło depth 60 cm

Składany parawan kosmetyczny LI VIA wykonany z wytrzymałej sklejki bukowej w tym samym kolorze (istnieje 
możliwość wyboru koloru wybarwienia), posia da ekran wykonany z  łatwej do czyszczenia białej tkaniny. 

Pozwoli w komfortowy sposób przebrać się Twojej klientce. 

stojak do parawanu LIVIA LIVIA support for LIVIA screen
  32 cm  20 cm  40 cm 

Stojak do parawanu kosmetycznego LIVIA wykonany jest z wytrzymałej sklejki 
bukowej (istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia). Niezbędny przy parawanie 

kosmetycznym.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
wybarwień drewna 
choose the color  
of dyeing, milling 

producent 
producent

fotel wypoczynkowy z podłokietnikami LIVIA LIVIA relaxation bed with armrests
  94 cm  100 cm  150 cm 

Fotel wypoczynkowy do salonu kosmetycznego i SPA. Wykonany z wytrzymałej sklejki bukowej. Sie dzisko 
pokryte jest tapicerką z ekologicznej skóry, łatwej do pielęgnacji. Fotel posiada poduszkę mocowaną na 
elastycznej gumce oraz wygodne podłokietniki. Istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia sklejki oraz 

koloru tapicerki.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i wybarwień drewna 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling 

producent 
producent

waga 32 kg 
weight 32 kg
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SPA & MASSAGE SPA & MASAŻ

regał LIVIA LIVIA display
  60 cm  190 cm  40 cm 

Regał kosmetyczny LIVIA wykonany ze sklejki bukowej (istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia), 
posiada praktyczne półki na kosmetyki i aparaturę oraz szufladę. Odległość między półkami 35 cm.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
wybarwień drewna 
choose the color  
of dyeing, milling 

producent 
producent

stolik kosmetyczny LIVIA LIVIA table for cosmetic equipment
  60 cm  95 cm  60 cm, półka plexi shelf plexi  34 cm  24 cm

Stolik kosmetyczny LIVIA wykonany z solidnej sklejki bukowej (istnieje możliwość wyboru koloru wybarwienia),  
posiada trzy funkcjonalne półki oraz półkę z plexi pozwalającą na postawienie niezbędnej apara tury.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
wybarwień drewna 
choose the color  
of dyeing, milling 

producent 
producent
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SPA & MASAŻ SPA & MASSAGE

leżanka sterowana elektrycznie LEŻANKA SPA
LEŻANKA SPA electric massage couch

  78 cm  61-90 cm  205 cm 

Leżanka elektryczna SPA sterowana elektrycznie za pomocą trzech silników, które pozwalają dopasować kąt pochylenia oparcia i  części 
lędźwiowej oraz wysokość. Dodatkowo leżanka jest wyposażona w ma nualny system regulacji podłokietników oraz zagłówka. Istnieje możliwość 
wyboru koloru tapicerki, oraz rodzaju płyty z jakiej wykonana jest podstawa leżanki (płyta laminowana, fornir, MDF oraz akrylowa). Leżanka 

dostępna także w wersji z podgrzewanym materacem.

pomocnik spa z podgrzewaczem kamieni do masażu HOT STONE  
HOT STONE Spa trolley 

  62 cm  95 cm  45 cm 

Pomocnik Spa z podgrzewaczem kamieni to mebel o klasycznej linii i niezwykłej dbałości o każdy szczegół wykonania. Pomocnik jest wy-
posażony w praktyczne półki i szuflady oraz pod grzewacz kamieni, posiada także dodatkowe ułatwienie w postaci mobilnej podstawy, 
tak aby maksymalnie zwiększyć komfort pracy. Rozsuwane półki górne gł. 22,5 cm, szer. 58 cm - 2 półki (odległość między górną częścią  
a dolną z szufladami 17 cm) szuflady wewnątrz gł. 24, wys. 8 cm, szer. 22,5 cm, pojemnik na kamienie wys. 15 cm, szer. 30 cm, dł. 24 cm.

Temperatura grzania podgrzewacza w zakresie 0-90 oC, płynna regulacja. 

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
wybarwień drewna 
choose the color  
of dyeing, milling 

producent 
producent

eletryczna regulacja 
części lędźwiowej 
electric adjustment  
of the lumbar area

waga 120 kg 
weight 120 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

elektryczna 
regulacja oparcia 40°  
backrest electrically 
adjustable by 40°

możliwość doboru koloru 
skaju i materiału 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling 

producent 
producent
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SPA & MASSAGE SPA & MASAŻ

leżanka do masażu MADERA MADERA massage couch
  81 cm  70 cm  202 cm 

Leżanka kosmetyczna do masażu posiada zagłówek, półkę pod materacem oraz szufladę. Dodatkowo, 
leżanka jest wyposażona w system regulacji oparcia. 

mobilne łóżko 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 na żyłkach i siłownikach, manualną regulację kąta nachylenia oparcia, uchwyt ze skaju (ucho) 
z boku stołu który pomaga w rozkładaniu i składaniu leżanki a także przewracaniu jej na bok podczas 
rozkładania i składania, plastikowe stopki, które znajdują się z boku części do leżenia, dzięki nim po 
przewróceniu leżanki na bok na podłogę w celu jej złożenia skaj nie ulega zniszczeniu, otwór na twarz 

umożliwiający masaż na brzuchu, manualną regulację wysokości. Kolor biały. Zapakowany w futerał.

producent 
producent

waga 15 kg 
weight 15 kg

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i materiału 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling 

producent 
producent
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walizkowe łóżko 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. To mobilne i praktyczne roz wiązanie, które ułatwi wykonywanie 

zabiegów w różnych lokalizacjach. 

łóżko 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, posiada możliwość regulacji 
wysokości. Łóżko posiada szeroką i wygodną powierzchnię materaca oraz otwór na twarz. Podstawa łóżka 

lakierowana na biało. Obicie materaca dostępne w bogatej gamie kolorystycznej.  

producent 
producent

regulacja oparcia 
backrest adjustable

waga 25 kg 
weight 25 kg

producent 
producent

waga 47 kg 
weight 47 kg

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation  
leather

gwarancja 2 lata 
2 years warranty



23

SPA & MASSAGE SPA & MASAŻ

łóżko do masażu z regulacją elektryczną i manualną MARCO
MARCO electric massage bed

  80 cm  65-90 cm  190 cm 

Łóżko do masażu z elektryczną regulacją wysokości oraz manualną regula cją kąta nachylenia oparcia. 
Brązowa podstawa wykonana jest z metalu. 

łóżko do masażu z regulacją elektryczną SUDU SUDU electric massage couch 
 71 cm  60-80 cm  190 cm 

Leżanka do masażu SUDU to komfortowy i profesjonalny mebel dla salonów kosmetycznych i SPA. 
Dostępna w kolorze białym. 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 120 kg 
weight 120 kg

elektryczna 
regulacja oparcia  
backrest electrically 
adjustable

regulacja wysokości 
height adjustment

regulacja podnóżka  
adjustable footrest

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

regulacja  
oparcia 65° 
backrest adjustable 
by 65°

elektryczna regulacja 
wysokości 
electrical height 
adjustment

waga 75 kg 
weight 75 kg
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szafka W-100 W-100 cupboard
  100 cm  50 cm  30 cm 

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

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

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

szafka S-60 S-60 cupboard
  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.
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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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

24
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fotel podologiczny sterowany elektrycznie z masażerem PODO
 PODO electric podology bed with massage

  85 cm  130 cm  150 cm, objętość brodzika basin volume1300 ml

Fotel podologiczny PODO to nowoczesny i  profesjonalny fotel podologiczny. Fotel jest wyposażony 
w funkcjonalny brodzik oraz system regulacji siedziska i podnóżka, dzięki czemu znacznie ułatwia pracę 
i  komfort klienta. PODO posiada również możliwość masażu powietrznego i  port mp3, co sprawia,  
że każdy zabieg na nim wykonywany może stać się prawdziwą przyjemnością. Fotel dostępny w dwóch 

kolorach: białym i beżowym.

regulacja podnóżka 
adjustable footrest

regulacja  
pozycji fotela
seat position  
adjustment

masaż rolkowy  
roller massage 

Mp3  
music player 

fotel podologiczny HIRO HIRO pedicure chair 
 84 cm  55-75 cm  130 cm 

Fotel podologiczny wyposażony w sy stem manualnej regulacji podnóżka oraz od chylenia oparcia, posiada 
również solidną obudowę z  tworzywa sztucznego i  możliwość obrotu na płaszczyźnie 360°, a  także 

praktyczną misę. 

regulacja podnóżka 
adjustable footrest

waga 125 kg 
weight 125 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

regulacja oparcia  
backrest adjustable

możliwość doboru  
koloru skaju  
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling

producent 
producent

obrót o 360° 
rotation 360°
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fotel kosmetyczny DINO I DINO I pedicure chair 
  84 cm  55-75cm  55 cm

Fotel kosmetyczny dostępny jest w dwóch wersjach z podłokietnikami z drew na (istnieje możliwość wyboru 
koloru wybarwienia) lub z  tworzywa sztucznego, dodatkowo istnieje możliwość wyboru koloru tapicerki 
według próbnika skaju. Dzięki wysokiemu oparciu z zagłówkiem fotel wykorzystywany jest do wykonywania 

zabiegów henny i makijażu, a uchylna głowica pozwala odchylić oparcie do tyłu. 

fotel podologiczny z brodzikiem i podnóżkiem DINO III
DINO III pedicure chair with foot-bath and footrest 

 70 cm  120 cm  120 cm 

Fotel kosmetyczno-podologiczny wyposażony jest w stojak do pedicure, dzięki czemu znacznie ułatwia 
wykonywanie zabiegów. Dodatkowo, istnieje możliwość dołączenia do fotela brodzika, który umożliwia 
wykonywanie zabiegów podologicz nych. Fotel posiada opcję wyboru materiału z jakiego wykonane 
są podłokietniki tworzywo sztuczne lub drewno (z możliwością wyboru koloru wybarwienia). Dzięki 
wysokiemu oparciu z zagłówkiem fotel wykorzystywany jest do wykonywania zabiegów henny i makijażu, 

a dzięki uchylnej głowicy, oparcie można odchylić do tyłu.

waga 18 kg 
weight 18 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i wybarwień drewna 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling

producent 
producent

regulacja wysokości 
height adjustment

kołyska 
seat

waga 30 kg 
weight 30 kg

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru koloru 
skaju i wybarwień drewna 
choose the color of imitation 
leather and dyeing, milling

producent 
producent

regulacja wysokości 
height adjustment

kołyska 
seat
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fotel kosmetyczny na kolumnie hydraulicznej FABRIZIO FABRIZIO pedicure chair
  80 cm  55-65 cm  182 cm

Fotel kosmetyczno-podologiczny osadzony jest na kolumnie hydraulicznej, dzięki czemu daje możliwość 
odpowiedniego dopasowania wysokości dla maksymalnego komfortu zabie gu. Ponadto, FABRIZIO 

wyposażony jest w sy stem manualnej regulacji podnóżków.

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

Praktyczny i wygodny stojak do pedicure, posiada funkcję 
regulacji wysokości. Istnieje możliwość wyboru koloru  

i rodzaju skaju na zamówienie klienta.

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. Możliwość wyboru koloru i rodzaju 

skaju na zamówienie klienta. 

waga 37 kg 
weight 37 kg

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

regulacja podnóżków 
adjustable footrests

wysuwany podnóżek 
footrest extension

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

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

regulacja oparcia  
backrest adjustable
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stojak do pedicure SP SP leg stand 
  41 cm  48-65 cm  27 cm

Stojak do pedicure z możliwością re gulacji 
wysokości. Istnieje możliwość wyboru koloru  

i rodzaju skaju na zamówienie klienta. 

brodzik do pedicure z baterią GAMMA II
GAMMA II foot basin with tap 

  50 cm  30 cm  70 cm

Brodzik do pedicure posiada baterię, rączkę natryskową i odpływ.  
Do stępny w kolorze białym. 

brodzik do pedicure FOOT FOOT basin 
  35 cm  15 cm  45 cm

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

białym. 

stojak mobilny do pedicure FLEXI  
FLEXI mobile leg stand 

  55-110 cm

Przenośny stojak wykonany z aluminium na 
bardzo stabilnym statywie. Stojak zapakowany 

jest w futerał.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość doboru  
koloru skaju 
choose the color  
of imitation leather

producent 
producent

produkt dostępny także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available 
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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stolik do manicure IBIS (blat drewniany)  
IBIS manicure table 

  113,5 cm  75 cm  60 cm

Stolik do manicure z  blatem drewnianym z  pochłaniaczem pyłu lub bez.  
Płyta blatu laminowana. Stolik posiada także szafkę wykonaną z  białej 
płyty MDF i  orzechowej płyty fornirowej. Istnieje możliwość wykonania  

w dowolnej kolorystyce.

stolik do manicure IBIS (blat szklany)  
IBIS manicure table (glass top) 
  113,5 cm  76 cm  60 cm

Stolik do manicure z ciemnym blatem szklanym oraz funkcjonalną szafką wy-
konaną z białej płyty MDF i orzechowej płyty fornirowej. Istnieje możliwość 

wykonania w dowolnej kolorystyce. 

regał IBIS IBIS display unit
  39 cm  153 cm  24 cm

Regał IBIS posiada pojemne szuflady oraz funkcjonalne półki. Może być 
wykonany w dowolnym kolorze i materiale (płyta laminowana, fornirowa, MDF 

lakierowana, oraz akrylowa). 

IBIS
gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available
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możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available

stolik kosmetyczny SWAROVSKI SWAROVSKI manicure table 
  153 cm  75 cm  84 cm

stolik do manicure VERDI VERDI manicure table 
  120 cm  77 cm  50 cm

Stolik do manicure w dwóch wersjach z pochłaniaczem pyłu lub bez. Biur ko jest wykonane z płyty lakierowanej 
MDF w kolorach białym/czarnym (istnieje możliwość wykonania w innej kolorystyce na zamówienie klienta).  

pomocnik do stolika VERDI VERDI trolley 
  40 cm  77 cm  50 cm

Pomocnik do stolika wy konany z płyty lakierowanej MDF w kolorach 
białym/czarnym (istnieje możliwość wykonania w dowolnej kolorystyce 

na zamówienie klienta). 

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

CERTYFIKAT  
ORYGINALNOŚCI  

SWAROVSKI

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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producent 
producent

producent 
producent

stolik do manicure 227 XL 227 XL 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 L 224 L manicure table 
  98 cm  74 cm  48 cm

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

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

producent 
producent

stolik do manicure 164 LX 164 LX manicure table 
  74 cm  111 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.

stolik do manicure 185 LX 185 LX manicure table 
  110 cm  72 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. Biurko dostępne w kolorach fronty orzech; blat oraz korpus 

szafki szklany; fronty czereśnia; blat oraz korpus szafki szklany.



MANICURE & PEDICURE

34

producent 
producent

producent 
producent

stolik do manicure 187 LX 187 LX manicure table 
  122 cm  72 cm  53 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji z pochłaniaczem pyłu. W zestawie z biurkiem znajdują się także  
lam pa na biurko, stojak na lakiery i wygodna pufka pod dłoń dla klientki. Biurko dostępne w kolorach fronty 

orzech; blat oraz korpus szafki szklany; fronty czereśnia; blat oraz korpus szafki szklany 

stolik do manicure 186 LX 186 LX 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.
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producent 
producent

stolik do manicure 306 LX 306 LX manicure table 
  110 cm  72 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. 

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 trzy szuflady. Może być wykonany w dowolnym kolorze dostępnym we wzorniku.

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available
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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.

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 i szafkę uchylną.

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available
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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. 

stolik do manicure 305 LX 305 LX manicure table 
  115 cm  79 cm  50 cm

Stolik do manicure włoskiej produkcji wyposażony w pochłaniacz pyłu. Dodatkowo posiada lampkę na 
biurko, wygodną pufkę pod dłoń i stojak na lakiery.

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available
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producent 
producent

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

producent 
producent

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

stolik do manicure 124 LX 124 LX manicure table 
  98 cm  174 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.

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

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.
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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.

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

producent 
producent

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. 

 
 

stolik kosmetyczny z szafką 413 413 manicure table with closet 
 72 cm, blat board  100 cm  50 cm, szafka closet  42 cm  29 cm  34 cm

Praktycz ny stolik kosmetyczny z szafką. Blat wykonany jest z płyty laminowanej, która jest obramowana 
taśmą PCV. Dodatkowo wyposażony jest w dwie wy suwane szuflady oraz 4-gniazdkowy rozgałę ziacz, 

który pozwoli na podłączenie sprzętu kosmetycznego. 

 
 

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

możliwa produkcja  
na wymiar 
customized production 
available
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producent 
producent

producent 
producent

producent 
producent

pomocnik kosmetyczny ECO ECO beauty trolley 
  38 cm  92 cm  38 cm

Nowoczesny pomocnik kosmetyczny wykonany ze sklejki drewnianej w kolorze jasnego drewna. Posiada 
trzy półki, w tym jedną z organizerem oraz szufladę.

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.

pomocnik kosmetyczny MODUS  
MODUS beauty trolley  

  43 cm  54 cm  41 cm

Funkcjonalny mebel z  półkami oraz przestronnymi pięcioma 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. 
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stolik kosmetyczny 1041 1041 beauty trolley 
 60 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 wykonana z 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.

 
 

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

stolik kosmetyczny 1015A 1015A beauty trolley 
 67 cm  88 cm  42 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.

 
 

produkt dostępny także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available 
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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pomocnik 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.

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

stolik kosmetyczny 1015 1015 beauty trolley 
 50 cm  83 cm  40 cm

Stolik kosmetyczny wykonany z metalu i szkła, posiada cztery prak tyczne szklane półki, z czego jedną 
wysuwaną oraz mobilną podstawę na gumowanych kół kach. Stolik idealnie nadaje się jako podstawa dla 

wszelkiego rodzaju urządzeń. Odległość między półkami patrząc od góry 10 cm, 17 cm, 25 cm.

 
 

produkt dostępny także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available 
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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pomocnik kosmetyczny IX IX beauty trolley  
 55 cm  83 cm  45 cm, półka shelf  45 cm  35 cm

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

Odległość między półkami 30 cm.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

stolik kosmetyczny z szufladą VII VII beauty trolley with drawer
 58 cm  74 cm  37 cm, półka shelf  50 cm  26 cm

Stolik kosmetyczny wykonany z solidnej i łatwej w utrzy maniu płyty laminowanej. Podstawa wypo sażona 
jest w kółka zwiększające mobilność stolika. Stolik VII posiada także 4-gniazdko wy rozgałęziacz i uchwyt 
na lampę lupę, co dodatkowo zwiększa komfort wykonywania zabiegów. Dostępny w wersji z szufladą  

i bez szuflady. Odległość między półkami 24 cm.
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unit podologiczny C z lampą UV; dostępne blaty: CORIAN  
podology unit C with UV lamp; tops available: CORIAN 

 60 cm  85 cm  52 cm

Unit podologiczny C to profesjonalne i  funk cjonalne urządzenie z  wbudowaną lampą bakteriobójczą 
UV. Dodatkowo, unit posiada ultrawytrzymały i  łatwy w utrzymaniu blat z corianu, odporny na czynniki 
chemiczne i  mechaniczne. Płynna i  cicha praca szuflad wykonanych z  najwyższej jakości lakierowanej 
płyty akrylowej i mobilna podstawa dodatko wo zwiększają użyteczność mebla. Lampa lupa i frezarka nie 

są częścią unitu podologicznego. 

unit podologiczny B z lampą UV; dostępne blaty: blat MDF lakierowany  
B podology unit with UV lamp; tops available: painted MDF 

 60 cm  85 cm  52 cm

Unit podologiczny B posiada wbudowaną lampę bakteriobój czą UV w użytecznej szufladzie. Płynna  
i cicha praca szuflad wykonanych z najwyższej jako ści lakierowanej płyty akrylowej oraz mobilna podstawa 
dodatkowo zwiększają funkcjonal ność mebla. Lampa lupa i frezarka nie są częścią unitu po dologicznego.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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frezarka z pochłaniaczem MEDI POWER MEDI POWER nail drill 
 24,9 cm  26,5 cm  16,9 cm

Frezarka z wbudowanym pochłaniaczem pyłu.  
Urządzenie przeznaczone do zabiegów podologicznych i pedicure.

Parametry techniczne: urządzenia sterującego napięcie 100~120V / 220~240V, moc wyjściowa 120W, 
cyfrowy wyświetlacz poziomu obrotów i mocy turbiny ssącej, przełącznik obrotów lewo/prawo, łatwy 
system wymiany worków na pył, sterownik nożny włącznik/wyłącznik, waga 4,7 kg. Parametry techniczne: 
głowicy obroty 30000/40000/min., waga 394 g (169 g bez przewodu), wymiary 145 mm, Ø26, 

długość przewodu 1,3 m, ergonomiczny kształt, włącznik ON/OFF.

frezarka STRONG 207A STRONG 207A nail drill 
 13 cm  16,2 cm  8,4 cm

Frezarka do zabiegów podologicznych i pedicure z systemem chłodzącym. Charakteryzuje się cichą pracą. 
Posiada systemem ochronny przed przegrzaniem głowicy.

Parametry techniczne: urządzenia sterującego napięcie 110V / 110V~230V / 240 V, pedał nożny do 
regulacji prędkości, przełącznik obrotów lewo/prawo, waga 1,3 kg. Parametry techniczne: głowicy obroty 
0–35000/min., waga 233 g (189 g bez przewodu), wymiary 146 mm, Ø27, długość przewodu 1,8 m.
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frezarka STRONG 209B STRONG 209B nail drill  
 13 cm  16,2 cm  8,4 cm

Frezarka do zabiegów pedicure z systemem zabezpieczającym przed przeciążeniem pracą.

Parametry techniczne: urządzenia sterującego napięcie 100V / 110V ~ 230V / 240V, moc wyjściowa 
50W, sterownik nożny włącznik/wyłącznik, waga 1,2 kg. Parametry techniczne: głowicy obroty  
0–30000/min., waga 206 g (162 g bez przewodu), wymiary 129 mm, Ø 28, długość przewodu 1,8 m

profesjonalny kombajn do manicure 6W1 FITNAILS  
FITNAILS multifunctional nail equipment

Składa się z frezarki do paznokci (od 20–30 tys. obrotów na min), z regulacją prędkości i przełącznikiem 
„prawo – lewo”, lampa UV z 4 żarówkami do utwardzania żelu i lakierów hybrydowych, suszarka 
wentylatorowa do suszenia lakieru do paznokci, timer do lampy UV regulujący czas utwardzania, 
pochłaniacz pyłu z filtrem, ergonomiczna podpórka pod dłoń, 2 miseczki do moczenia dłoni, wielofunkcyjny 
wyświetlacz. Całość odporna na działanie acetonu. Waga 6 kg. Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych.

producent 
producent
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taboret SIODŁO SIODŁO stool 
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.

taboret TF IV LUX TF IV LUX stool
podstawa 4Q / base 4Q  36–49 cm 
podstawa 5Q / base 5Q  51–76 cm

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

kolorystyce skaju.

taboret TF TF stool 
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. 

taboret TF MEDI TF MEDI stool 
 podstawa 4Q / base 4Q  36–49 cm 
podstawa 5Q / base 5Q  51–76 cm

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

kolorystyce skaju. 

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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PODSTAWY BASES
dostępne podstawy do taboretów kosmetycznych
available bases for cosmetic stools

kolumna gazowa 2/3 2/3 gas column
podstawa pięcioramienna 9 9 base  
 

kolumna gazowa 4/5 4/5 gas column
podstawa pięcioramienna N N base  
 

kolumna gazowa 4/5 4/5 gas column
podstawa pięcioramienna Q Q base  
 

29  32–44 cm 
39  49–66 cm

4N  36–49 cm 
5N  51–76 cm

4Q  36–49 cm 
5Q  51–76 cm

29, 39

4N, 5N

4Q, 5Q
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POCZEKALNIE
RECEPCJE

WAITING AREA
RECEPTION DESKS 
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recepcja SOFIA SOFIA reception desk
 120 cm  110 cm  55 cm

recepcja GLAMOUR I GLAMOUR I reception desk 
 120 cm  110cm  50 cm

recepcja GLAMOUR II GLAMOUR II reception desk 
 160 cm  110cm  50 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside 

RECEPCJE RECEPTION DESKS

CERTYFIKAT  
ORYGINALNOŚCI  

SWAROVSKI

podświetlenie  
decorative lighting

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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recepcja SHINE SHINE reception desk 
 120 cm  90 cm  60 cm

widok recepcji od wewnątrz
reception view from inside 

recepcja SPA&WELLNESS II SPA&WELLNESS II reception desk 
 120 cm  105 cm  48 cm

RECEPTION DESKS RECEPCJE

podświetlenie  
decorative lighting

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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recepcja VITTORIA VITTORIA reception desk
 120 cm  110 cm  55 cm

recepcja OPIUM OPIUM reception desk 
 55 cm  105 cm  48 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

RECEPCJE RECEPTION DESKS

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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recepcja SIMPLE MINI*SIMPLE MINI reception desk* 
 67 cm  100 cm  67 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 
 120 cm  105 cm  48 cm

RECEPTION DESKS RECEPCJE

meble  
do samodzielnego  
montażu 
self-assembly  
furniture 

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

meble  
do samodzielnego  
montażu 
self-assembly  
furniture 

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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pufo-stolik GLAMOUR GLAMOUR table 
 43 cm Ø 80 cm

kanapa GLAMOUR GLAMOUR waiting sofa 
 130 cm  81 cm  83 cm

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

CERTYFIKAT  
ORYGINALNOŚCI  

SWAROVSKI

POCZEKALNIE WAITING AREA

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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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

stolik OVO wyższy OVO table 
 76 cm  55cm  42 cm

stolik OVO niższy OVO table 
 76 cm  45cm  42 cm 

WAITING AREA POCZEKALNIE

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent
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stolik SPA&WELLNESS wyższy SPA&WELLNESS table
 75 cm  45cm  75 cm

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

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

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

możliwość wyboru  
koloru materiału 
choice of color  
material 

producent 
producent

POCZEKALNIE WAITING AREA
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URZĄDZENIA  
KOSMETYCZNE 

BEAUTY  
EQUIPMENT



58

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE BEAUTY EQUIPMENT 

Urządzenie wyposażone jest w podzespoły za 
pomocą którym można wykonać następujące 
zabiegi:
1. Peeling Kawitacyjny
2. Sonoforeza
3. Mikromasaż
4. Mezoterapia ultradźwiękowa  

– wtłaczanie substancji aktywnych  
za pomocą ultradźwięków

5. Ultradźwięki na twarz
6. Ultradźwięki na ciało
7. Galvanizacja – katodowa
8. Galvanizacja – anodowa
9. Jonoforeza – do wprowadzania substancji 

dysocjujących na aniony lub kationy
10. Darsonwal – dezynfekcja skóry
11. Pobudzenie komórek skóry (np. przeciw 

wypadaniu włosów)
12. Masaż relaksacyjny,
13. Brusher – demakijaż
14. Brusher – peeling i oczyszczanie skóry
15. Wapozon
16. Ozonoterapię
17. Ziołolecznictwo
18. Aromaterapię
19. Lampa Lupa – powiększenie 5 dioptrii
20. Lampa lupa – powiększenie 8 dioptrii
21. Lampa lupa – oświetlenie
22. Podgrzewanie ręczników
23. Sterylizator uv ręczników
24. Sterylizator uv narzędzi
25. Vacum – masaż próżniowy
26. Spray – tonizacja

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

Parametry techniczne: kasetki F-311skin scrubber 
napięcie 230V–50/60 Hz, moc 20W,  
wymiary 7,5 x 21 x 22 cm

Parametry techniczne: kasetki F-312 Ultrasonic 
napięcie 230V–50/80 Hz, moc 20W,  
wymiary 7,5 x 21 x 22 cm

Parametry techniczne: kasetki F-313 Galvan 
napięcie 230V–50/60 Hz, moc 20W,  
wymiary 7,5 x 21 x 22 cm

Parametry techniczne: kasetki F-314 Darsonval 
napięcie 230V–50/60 Hz, moc 20W,  
wymiary 7,5 x 21 x 22 cm

kombajn kosmetyczny 3021 – 26 funkcji  
cosmetic device 3021 – 26 feature treatment 
 
stolik table  93,5  50,5 cm  54,5 cm 
lampa lamp  89  30 cm  12 cm 
wapozon wapazon  90  33 cm  32 cm

Wielofunkcyjny kombajn kosmetyczny będący niezbędnym urządzeniem w każdym salonie kosmetycznym 
i ośrodkach SPA. Niebywałym i największym atutem tego urządzenia jest fakt iż każdy z jego modułów 
może pracować osobno, na odrębnych stanowiskach zabiegowych. Dzięki temu jedno urządzenie jest 
w stanie obsłużyć kilka stanowisk jednocześnie.
Częstotliwość 50 Hz, waga 50 kg

4W1 mikrodermabrazja diamentowa + peeling kawitacyjny  
+ ultradźwięki + głowica ciepło – zimno AT-332 
AT-332 4in1 diamond microdermabrasion + cavitation peeling  
+ ultrasonic + hot – cold hammer

 33 cm  12 cm  26 cm

Profesjonalne i wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne, które pozwala na wyko nywanie czterech różnych 
rodzajów zabiegów mikrodermabrazji diamentowej, peelingu kawitacyjnego, zabiegów z użyciem 
ultradźwię ków i zabiegów łagodzących przy użyciu głowi cy ciepło-zimno. Posiada intuicyjny wyświetlacz 
LCD. 

Parametry techniczne: napięcie 230 V, częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz, moc 75 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, 2 dysze do mikrodermabrazji, 9 frezów diamentowych 
o różnej gradacji i wielkości, głowica ciepło-zimno, szpatuła do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy, 
elektroda bierna, 2 głowice ultradźwiękowe do ciała i do twarzy.

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

produkt dostępne także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available  
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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BEAUTY EQUIPMENT URZĄDZENIA KOSMETYCZNE

fale radiowe RF AT-333  
AT-333 radiofrequency 

 33 cm  12 cm  26 cm

Profesjonalne urządzenie do wykonywania zabiegów Radiofrekwencji, z intuicyjnym wyświetlaczem LCD. 
Parametry techniczne: częstotliwość RF wyjściowa między elektrodami 0,3MHz / 0,5 MHz, częstotliwość 
fali radiowej dla twarzy i ciała 0,5 MHz, zakres temperatury 10–50°C.

W skład urządzenia wchodzą: baza, elektroda bierna, zestaw 7 elektrod zabiegowych emitujących fale 
radiowe, kabel zasilający, instrukcja.

2w1 mikrodermabrazja diamentowa + peeling kawitacyjny AT-334 2W1
AT-334 2W1 diamond microdermabrasion + cavitation peeling 

 33 cm  12 cm  26 cm

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegów mi krodermabrazji diamentowej i peelingu kawi-
tacyjnego oraz sonoforezy. Posiada intuicyjny ekran LCD. 

Parametry techniczne: napięcie 230 V, częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz, moc 75 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza, diamentowe frezy do mikrodermabrazji 9 szt., dysze do głowic 2 szt., 
wężyk do mikrodermabrazji, szpatuła do kawitacji, kabel zasilający, instrukcja.

peeling kawitacyjny AT-335  
AT-335 cavitation peeling 

 33 cm  12 cm  26 cm

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegów peelingu kawitacyjne go i sonoforezy. Posiada 
intuicyjny ekran LCD.

Parametry techniczne: napięcie 230 V, częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz, moc 75 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, szpatuła do peelingu kawitacyjnego, elektroda bierna, 
kabel zasilający, instrukcja.

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

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

produkt dostępne także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available  
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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URZĄDZENIA KOSMETYCZNE BEAUTY EQUIPMENT 

mikrodermabrazja diamentowa AT-834  
AT-834 diamond microdermabrasion 

 33 cm  14 cm  24 cm

Urządzenie kosmetyczne do zabiegów mi krodermabrazji diamentowej. 

Parametry techniczne: napięcie 230 V, częstotliwość wyj. 50/60Hz, moc 65 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, diamentowe frezy do mikrodermabrazji 9 szt., dysze  
do głowic 2 szt., wężyk do mikrodermabrazji, instrukcja.

elektrokoagulacja AT-829  
AT-829 electrocoagulation 

 24 cm  13 cm  26 cm

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegów mających na celu niwelację bądź usunięcie zmian 
skórnych (prosaki, brodawki wszelkiego rodzaju, włók niaki, kurzajki) z wykorzystaniem elektrokoa gulacji 
(termo i elektroliza).

Parametry techniczne: napięcie 220 V, częstotliwość 56-60 HZ, moc14 W, 10 poziomów intensywności.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, pióro koagulatora, 10 igieł cienkich,  
4 igły zewnętrzne do brodawek, prosaków itp., 1 nakrętka do mocowania, igieł cienkich.

elektrostymulacja AT-905  
AT-905 electrostimulation

 43 cm  11 cm  28 cm

Urządzenie kosmetyczne do zabiegów elektrosty mulacji mięśniowej. Urządzenie posiada 10 portów 
na przewody elektrod, co umożliwia wykonywanie elektrosty mulacji na całej powierzchni ciała, bez 
konieczności powtarzania lub dzielenia zabiegu na części. 

Parametry techniczne: napięcie 220V/50Hz, czas pracy 0–60 min., waga 6,8 kg.

W  skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, komplet 20 małych elektrod do 
zabiegów na ciało 6,5 x 7 cm, komplet 20 dużych elektrod do zabiegów na ciało 10,5 x 9,5 cm, komplet 
elektrod do zabiegów na twarz 4,5 x 4,5 cm, komplet małych elektrod do zabiegów na biust o śr. 11 cm, 
komplet dużych elektrod do zabiegów na biust o śr. 16 cm, 1 opaska na rzep 2 x 56 cm, 4 opaski 2 x 23 cm, 
4 opaski 2 x 17,5 cm, 4 opaski 2 x 13 cm.
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sauna blancet AT-825  
AT-825 sauna blancet 

Elektryczny koc do zabiegów oczyszczających, odchudzających, niwelujących cellulit, obrzęki. Rozgrzewa
tkankę dzięki czemu aktywne składniki kosmetyków lepiej się wchłaniają a zabiegi stają się bardziej 
skuteczne. Urządzenie niezastąpione przy zabiegach drenujących.

Parametry techniczne: 3 stopniowa regulacja temperatury, czasomierz, moc 580 W, waga 6,8 kg, 
napięcie 100V ~ 120V / 220V ~ 240V, częstotliwość 50Hz / 60 Hz.

urządzenie do presoterapii AT-826  
AT-826 pressotherapy device 

 40 cm  11 cm  24 cm

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegów presoterapeutycznych, czyli od chudzających  
i detoksykujących. Aparat posiada intuicyjny ekran LCD. 

Parametry techniczne: napięcie 100V/220V–240V, częstotliwość 50Hz / 60 Hz, waga 12 kg.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, 5 elementów kombinezonu, 18 węży-
ków do kombinezonu.

2W1 darsonval + galwanizacja AT-803 2W1  
AT-803 2W1 darsonval + galvan 

 33 cm  13 cm  24 cm

Urządzenie wielo funkcyjne do zabiegów darsonvalizacji, galwanizacji i jonoforezy. 

Parametry techniczne: napięcie 220 V, częstotliwość 56-60 HZ, moc 25 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza, cztery peloty do d’arsonwala, uchwyt na peloty, dwie elektrody do 
zabiegu galwanizacji, kabel zasilający.
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mikrodermabrazja diamentowa AT-319A
AT-319A diamond microdermabrasion 

 20,5 cm  7 cm  22 cm

Urządzenie kosmetyczne do mi krodermabrazji diamentowej. Urządzenie może funkcjonować osobno lub 
jako moduł kombajnu 3021. Posiada intuicyjny ekran LCD.

Parametry techniczne: napięcie 230V-50/60 Hz, moc 65W.

W  skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, wężyk do mikrodermabrazji, 2 dysze, 9 frezów 
diamentowych do mikrodermabrazji różnej gradacji.

3w1 ultradźwięki + galwanizacja + peeling kawitacyjny AT-818
AT-818 3in1 ultrasonic + galvan + cavitation peeling 

 36 cm  45 cm  18,5 cm

Wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne do wykonywania peelingu kawitacyjnego, sonoforezy, ultra-
dźwięków i zabiegów galwanizacji z funkcją jonoforezy. 

Parametry techniczne: skin scrubber 25-28 kHz, ultradźwięki 1MHz, napięcie 220-240V, częstotliwość 
50-60Hz.

W  skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, duża głowica do ultradźwięków, 
średnia głowica do ultradźwięków, głowica stożkowa do ultradźwięków, 4 głowice – elektrody do 
galwanizacji, szpatuła do peelingu kawitacyjnego.

peeling kawitacyjny AT-808
AT-808 cavitation peeling

 33 cm  13 cm  24 cm

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegów pee lingu kawitacyjnego, sonoforezy oraz 
galwanizacji (z funkcją jonoforezy).

Parametry techniczne: napięcie 100V~120V / 220V~240V, częstotliwość 50Hz/60Hz, moc 20W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, szpatuła do kawitacji, elektroda bierna, kabel zasilający.
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darsonval P-02
P-02 darsonval 

 20,5 cm  7 cm  22 cm

Mobilne urządzenie kosmetyczne do zabiegów darsonvalizacji. 

Parametry techniczne: moc 10 W, napięcie AC 100-240, częstotliwość 50/60 Hz.

W  skład urządzenia wchodzą: 4 peloty o różnych kształtach prętowa (sztyftowa) do poszczególnych 
zmian, w kształcie grzybka – do twarzy i innych partii ciała, w kształcie łyżeczki – do miejsc trudno 
dostępnych, grzebieniowa – do rewitalizacji skóry głowy.

ultradźwięki AT-702
AT-702 ultrasonic 

 30 cm  12 cm  24 cm

Urządzenie kosmetyczne do zabie gów ultradźwiękowych. 

Parametry techniczne: zasilanie 220V-50/60 Hz, moc 10 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, głowica płaska do zabiegów na twarz i ciało, głowica 
stożkowa do zabiegów na twarz, w okolice oczu oraz ust.

darsonval AT-705
AT-705 darsonval

 24 cm  11 cm

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania zabiegu darsonvala. 

Parametry techniczne: napięcie 220 V, częstotliwość 56-60 HZ, moc 10 W.

W skład urządzenia wchodzą: 4 peloty o różnych kształtach prętowa (sztyftowa), w kształcie grzybka,  
w kształcie łyżeczki, punktowa.
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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 ultradźwiękowej, 
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.

peeling kawitacyjny P-03 
P-03 device cavitation peeling

Mobilne urządzenie kosmetyczne do wykonania zabiegów peelingu kawitacyjnego oraz sonoforezy. 
Posiada dwustopniową regulację natężenia peelingu kawitacyjnego. Urządzenie bezprzewodowe. 

Parametry techniczne: napięcie AC 100-240, częstotliwość 50/60 Hz, moc 4,5 W.

W skład urządzenia wchodzą: szpatuła do peelingu kawitacyjnego, kabel zasilający.
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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. 

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.

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



66

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE BEAUTY EQUIPMENT 

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 lasera100 mW.

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

makijaż permanentny / mezoterapia mikroigłowa 
permanent cosmetic make-up appliance / microneedle mesotherapy  

Urządzenie kosmetyczne do wykonywania makijażu permanentnego oraz mezoterapii mikroigłowej 
wykonane z wysokiej jakości materiału. Posiada dodatkowo laser biostymulujący, zwiększający efektywność 
zabiegów. No wością w tego typu urządzeniach jest obudowa wykonana z Corianu, niehigrosko pijnego 
materiału, odpornego na chemię kosmetycz ną stosowaną w gabinetach kosmetycznych. 

Parametry techniczne: regulowana elektronicznie częstotliwość – w zakresie 70-170 nakłuć na sekundę, 
powtarzalność nakłuć 0,01 mm, głębokość nakłuwania regulowana od 0 do 1 mm z dokładnością 0.05 
mm (1 obrót = 1 mm), moc napędu igły 0,45W, zasilanie 12 V= 1000 mA, wymiary rączki fi 20 x 115 mm,  
waga urządzenia w całości 1300 g, waga rączki 54 g.

W  skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, głowica – pióro do makijażu 
permanentnego / mezoterapii mikroigłowej, głowica lasera biostymulującego.

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).
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multi-zadaniowy kombajn kosmetyczny 
multi functional universal appliance

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.

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.

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.

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent

gwarancja 2 lata 
2 years warranty

producent 
producent



68

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE BEAUTY EQUIPMENT 

lampa lupa bez statywu S-05
S-05 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 1005T
1005T 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.

urządzenia mobilne w walizce 
the device in a suitcase

Wielofunkcyjne urządzenia mobilne w  walizce dzięki no watorskiej budowie pozwala umieścić 
wszystkie niezbędne funkcje w jednym mobilnym kuferku. Pozwala to świadczyć pełen zakres zabiegów 
kosmetycznych z do jazdem do klienta. Istnieje możliwość umieszczenia na kilku piętrach kufer ka urządzeń 
działających niezależnie.

Urządzenie może być wyposażone w  funkcję mikrodermabrazji diamentowej, mezoterapii bezigłowej, 
mezoterapii mikroigłowej, fal radiowych RF, fal radiowych RF z  laserem biostymulującym, peelingu 
kawitacyjnego, głowic ultradźwiękowych, prądu galwanicznego, dermomasażera, lipolasera, liposukcji 
ultradźwiękowej, makijażu permanentnego, epilatora (termoliza + elektroliza).
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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, ramiona podstawy statywu 5 szt., uchwyt do 
mocowania statywu, gwarancja.

lampa lupa bez statywu DEC34
DEC 34 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.

lampa lupa na statywie 1001
1001 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.

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

producent 
producent

producent 
producent
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wapozon 300DT
300DT vapozone 

Wielofunkcyjny i  nowoczesny wapozon z  ozo nem,j wyposa-
żony w funkcje ciepłej pary i aromaterapii oraz trzystopniową 
skalę poziomu nagrzewania wody. Dodatkowo, urządzenie 

posiada funk cjonalny wyświetlacz LCD. 

Parametry techniczne: napięcie 220 V/50 Hz, moc 800 W, 
pojemnik na wodę o  poj. 1,3 l, wymiary urządzenia wys.  
25 cm, wys. z dyszą 78 cm, szer. 26 cm, dł. 25 cm, waga 

3 kg.

W  skład urządzenia wchodzą: wapozon z  dyszą, pojemnik 
na wodę.

wapozon ze stolikiem 300D
300D vapozone

Wielofunkcyjny i  nowoczesny wapozon z  ozo nem, wyposa-
żony w funkcje ciepłej pary, ozonoterapii i aro materapii oraz 
trzystopniową skalę poziomu nagrzewania wody. Dodatkowo, 
urządzenie posiada funkcjonalny wyświetlacz LCD i stolik na 

mobilnej podstawie z dwiema szklanymi półeczkami. 

W  skład urządzenia wchodzą: wapozon z  dyszą, pojemnik 
na wodę, stolik pod urządzenie z  trzema szklanymi półkami, 

półka z dwoma otworami pod np. lampę/lupę.

Parametry techniczne: wapozonu napięcie 220 V / 50 Hz, 
moc 800 W, pojemnik na wodę o  poj. 1,3 l wymiary 
urządzenia wys. 25 cm, wys. z  dyszą 78 cm, szer. 26 cm,  

dł. 25 cm, waga 3 kg.

Parametry techniczne: stolika  podstawa stolika 36 x 44 cm,  
2 szklane półki o wymiarach 30 x 25 cm, wys. stolika 86 cm, 
półka z dwoma otworami, pod np. lampę-lupę, waga 18 kg.

wapozon MINI
MINI vapozone

Mobilny wapozon z ozonem, który nadaje się zarówno do 
użytku domowego, jak i do wykorzystania w profesjonalnych, 
stacjonarnych lub mobilnych salonach kosmetycznych. 
Wapozon wyposażony jest w funkcję aromaterapii, a jego 

wyjątkowym atutem jest niezwykła mobilność.

Parametry techniczne: napięcie 230 V, częstotliwość wyj. 
50/60 Hz, moc 500 W, wysokość wapozonu 27 cm /  
z dyszą 48 cm, dł. dyszy 40 cm, szer. podstawy 18 cm, dł. 

podstawy 20 cm.

produkt dostępne także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available  
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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wapozon B-002
B-002 vapozone 

Wapozon posiada funkcję ciepłej pary i moż liwość wykorzy-
stania bakteriobójczego ozonu. Urządzenie 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 opróżnianiu 

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.

wapozon z zewnętrznym zbiornikiem DEC24 
DEC24 Vapozone  

Wapozon osadzony jest na funkcjonalnym statywie z systemem 
regulacji wysokości. Urządzenie posiada czujnik ilości wody. 
Zewnętrzny pojemnik na wodę umożliwia kontrolę ilości wody 
oraz łatwość w opróżnianiu wapozonu. Urządzenie produkcji 

włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 27 x 20 x 20 cm, waga 2 kg, 
zasilanie 230 V, 50-60 Hz, pojemność 750 ml, pobór mocy 

700 W.

W  skład urządzenia wchodzą: urządzenie z dyszą, statyw, 
pięcioramienna podstawa na gumowanych kółkach, instrukcja, 

przewód, pierścień filcowy do aromaterapii.

wapozon z wewnętrznym zbiornikiem DEC16
DEC16 vapozone  

Wapozon z ciepłą parą i ozonem, osadzony jest na statywie z 
możliwością regulacji wysokością. Posiada czujnik ilości wody 
– sygnalizuje dźwiękiem zbyt małą ilość wody Dodatkowo 
posiada półeczkę na której można postawić akcesoria 

kosmetyczne. Urządzenie produkcji włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 42 x 26 x 13 cm, waga  
4 kg, zasilanie 230 V, 50-60Hz, pojemność 1,3 l, pobór mocy 

700 W.

W  skład urządzenia wchodzą: urządzenie z dyszą, statyw, 
pięcioramienna podstawa na gumowych kółkach, wbudowany 

pojemnik na wodę o pojemności 1300 ml, instrukcja.

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

producent 
producent

producent 
producent



72

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE BEAUTY EQUIPMENT 

wapozon z zewnętrznym zbiornikiem DEC17
DEC17 vapozone 

Wapozon osadzony jest na statywie z możliwością regulacji 
wysokości. Posiada czujnik ilości wody – sygnalizuje 
dźwiękiem zbyt małą ilość. Dodatkowo posiada półeczkę na 
której można postawić akcesoria kosmetyczne. Zewnętrzny 
pojemnik na wodę umożliwia kontrolę ilości wody oraz łatwość 

w opróżnianiu wapozonu. Urządzenie produkcji włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 42 x 26 x 13 cm, waga 3 kg, 
zasilanie 230 V, 50-60 Hz, pojemność 750 ml, pobór mocy 

700 W.

W  skład urządzenia wchodzą: urządzenie z dyszą, statyw, 
pięcioramienna podstawa na gumowych kółkach, zewnętrz-

ny pojemnik na wodę  o pojemności 750 ml, gwarancja.

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, dzięki czemu nie potrzebne są żele 
chłodzące, posiada wymienne filtry dostosowane do typu 

skóry i owłosienia.

Parametry techniczne: zasilanie 230V 50-60 Hz, wymiary 
65x30x90 cm, waga 35 kg, chłodzenie wodnemoc 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.

wapozon S-03
S-03 vapozone 

Wapo zon posiada podstawę wykonaną z solidnej stali 
nierdzewnej, urządzenie po siada również powłokę ABS. 
S-03 wyposażony jest w kilka funkcji: podwójnego ciepła  
i chłod nego parowania, a dodatkowo w ozonoterapię i funkcję 

aromaterapii. 

Parametry techniczne: napięcie 100 V-120 V / 220 V-240 V, 
częstotliwość: 50-60 Hz.

W  skład urządzenia wchodzą: urządzenie z dyszą, statyw, 
pięcioramienna podstawa na gumowych kółkach, zewnętrzny 

pojemnik na wodę, gwarancja.

producent 
producent

producent 
producent
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fale radiowe DEC48
DEC48 radiofrequency

Urządzenie wykorzystujące fale radiowe, które wytwarzają ciepło w tkankach. Prowadzi to 
do regeneracji a także tworzenie nowych włókien kolagenowych.

Parametry techniczne: zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wymiary 29 x 24 x 35 cm, częstotliwość wyjściowa  
1 Mhz, maksymalna moc wyjściowa 40 Watt, pobór mocy 110 Watt, waga 3 kg, bezpieczniki 

2 AT.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, 1 głowica do ciała, 1 głowica do twarzy, 
kabel zasilający.

elektrostymulacja multigenius DEC27
DEC27 electrostymulations multigenius

Urządzenie do elektrostymulacji. Wytwarza prądy faradyczne i prądy Kotza.

Parametry techniczne: zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wymiary 60 x 41 x 20 cm, waga 7 kg, 
bezpieczniki 2500 MAT, pobór mocy 35 Watt, częstotliwość wyjściowa 1-2500 Hz, moc 
wyjściowa na 1k Ohm 5 mA, kształt impulsu wyjściowego Sinusoidalny/Faradyczny/Kwadrat

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, 2 duże opaski na elektrody, 4 średnie opaski 
na elektrody, 4 małe opaski na elektrody, 6 kabli bi-polarnych + 12 okrągłych elektrod, 6 kabli 

do jednorazowych wkładek, 24 elektrody do twarzy, 12 elektrod do ciała.

presoterapia DEC25
DEC25 presotheraphy

Urządzenia kosmetyczne do wykonywania zabiegów masażu uciskowego i drenażu 
(presoterapii). Urządzenie posiada pięć gotowych programów zabiegowych wg stopnia 
zatrzymania wody w organizmie. Programy mogą być dowolnie dobierane w zależności od 

potrzeb pacjenta.

Program 1 – mały stopień zatrzymania wody
Program 2 – średni stopień zatrzymania wody i obrzmienia
Program 3 – silny stopień zatrzymania wody i obrzmienia
Program 4 – mieszany program drenażu limatycznego
Program 5 – drenaż limfatyczny z masażem

Urządzenie wyposażone jest w wygodny kombinezon zabiegowy podzielony na sekcje 
zabiegowe (partie ciała).Istnieje możliwość dokupienia jednej pary ramion z czterema 

sekcjami uciskowymi. Na zamówienie możliwy jest zakup jednej pary ramion na 4 sekcje.

Parametry techniczne: zasilanie 230 V, 50-60 Hz, całkowite wymiary 60 x 41 x 20 cm, waga 
13 kg, bezpieczniki 2 z 1 AT, pobór energii 100 Watt, maksymalna moc wyjściowa 0,2 bar, 

regulator czasowy 0-99 minut.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kombinezon zabiegowy, baza urządzenia, 
kabel zasilający.

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.

producent 
producent

producent 
producent

producent 
producent

producent 
producent
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podgrzewacz do wosku w puszkach lub kostkach DEC29
DEC29 warmer wax in cans or ankles

Parametry techniczne: zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wymiary16 x 16 x 14 cm, waga 1 kg, 
bezpieczniki 2 500 MAT, pobór energii 55 Watt.

vacum – spray DEC11
DEC11 vacum – spray

Dwufunkcyjne urzą dzenie ssąco-rozpylające do zastosowania w zabiegach natlenienia 
tkanek i głębokie go oczyszczenia skóry oraz do wykonywania masażu próżniowego, w tym 
drenażu limfa tycznego oraz do atomizacji toników, wody mineralnej oraz innych ciekłych 

preparatów kosmetycznych z użyciem butelki spryskują cej. Urządzenie produkcji włoskiej. 

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga 3 kg, zasilanie 230 V, 50-60 Hz, 
pobór mocy 30 W.

W skład urządzenia wchodzą: dwa plastikowe wężyki do łączenia końcówek ssących i butelki 
spryskującej, końcówki ssące, butla rozpylająca, duża menzurka, mała menzurka.

mikrodermabrazja korundowa DECOPEEL DEC47
DECOPEEL DEC47 corundum microdermabrasion

Profesjonalne urządzenie do mikrodermabrazji korundowej, czyli nieinwa zyjnego złuszcza-
nia i intensywnej regeneracji skóry przy użyciu kalibrowanych mikrokrysz tałków tlenku glinu. 
DEC47 posiada system elektronicznego sterowania siłą wyrzutu mikrokryształów na skórę 

oraz specjalny na starte komórki naskórka i zużyty korund. Urządzenie produkcji włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 29 x 24 x 35 cm, waga 5 kg, zasilanie 230V, 50-60Hz, 
pobór mocy 90 W, max. moc 800 mbar, bezpieczniki 2 800 MAT

W  skład urządzenia wchodzą: 1 uchwyt do mikrodermabrazji, 800 g sproszkowanych 
kryształków tlenku glinu (korundu), 10 jednorazowych końcówek, 1 filtr, kabel zasilający.

darsonval DEC10
DEC10 darsonval 

Urządzenie kosmetyczne, wykorzystujące w działaniu Prądy d’Arsonvala (o wysokiej 
częstotliwości). Urządzenie produkcji włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga 2 kg, zasilanie 230 V, 50-60 Hz, 
pobór mocy 15 W.

W skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, uchwyt, pięć szklanych 
pelot (duży grzybek, mały grzybek, fulgurator, elektroda rolkowa i saturator), podstawka na 

peloty.

producent 
producent

producent 
producent

producent 
producent

producent 
producent
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brusher DEC12
DEC12 brusher

Urządzenie kosmetyczne przeznaczone do głębokiego oczyszczania skóry za pomocą 
szczotek i gą beczek które dają efekt peelingu. Urządzenie produkcji włoskiej. 

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga: 1,5 kg, zasilanie: 230 V, 50-60Hz.

W  skład urządzenia wchodzą: uchwyt akcesoria (szczotka cylindryczna, mała szczotka, 
średnia szczotka, kamień cylindryczny, gąbka cylindryczna, duża szczotka), baza urządzenia, 

kabel zasilający.

galwan DEC13
DEC13 galwan

Urządzenie kosmetyczne do zabiegów galwanizacji i jonoforezy. Urządzenie produkcji 
włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga 1,5 kg, zasilanie 230 V, 50-60 Hz.

W skład urządzenia wchodzą: uchwyt galwaniczny, elektroda kopulasta, elektroda rolkowa, 
elektroda bierna, elektroda cylindryczna, elektroda punktowa, kabel zasilający, kable do 

elektrod zabiegowych.

galwan II DEC14 
II DEC14 galwan

Urządzenie przeznaczone do zabiegów ele-ktrostymula cji mięśni twarzy. Urządzenie 
produkcji włoskiej. 

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga 1,5 kg, zasilanie 230 V, 50-60 Hz, 
150 Vpp-60 Hz, pobór mocy 5 W

W skład urządzenia wchodzą: uchwyt galwaniczny, elektroda kopulasta, elektroda rolkowa, 
zestaw przewodów i konektorów do przyssawek, elektroda bierna, elektroda cylindryczna, 

elektroda punktowa, zestaw 24 szt. jednorazowych przyssawek, kabel zasilający.

depilator DEC22
DEC22 depilator

Urządzenie kosmetyczne do zabiegów epilacji. Urządzenie produkcji włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga 4 kg, zasilanie 230 V, 50-60 Hz, 
pojemność 1,3 l, pobór mocy 30 W, max. moc 1000 Vpp-670 kHz, timer 0-99 min.

W skład urządzenia wchodzą: uchwyt na igły, 10 sterylnych igieł jednorazowych, narzędzie 
do usuwania osłonki z igły, pęseta, uchwyt termokonduktorowy, duża elektroda termokon- 

duktorowa, mała elektroda termokonduktorowa.

producent 
producent
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producent



76

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE BEAUTY EQUIPMENT 

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.

frezarka PEDI DEC23
DEC23 equipment for podologic use

Frezarka zapewnia płynną i pełną regulację w zakresie od 0 do 22 000 obrotów na minutę. 
Dodatkowo posiada specjal ną podstawkę na frezy oraz komplet frezów. Urządzenie 

produkcji włoskiej. 

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, waga 2 kg, zasilanie 230 V, 50-60 Hz,  
pobór  mocy 60 W, prędkość obrotów  22.000 min.

W skład urządzenia wchodzą: głowica frezarki, baza frezarki, podstawka na frezy, zestaw 
frezów, kabel zasilający, instrukcja.

MED 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.

MED 12  – wymiary zewnętrzne: 50 x 44 x 40, wymiary wewnętrzne: głębokość 36 cm, 
średnica robocza 21 cm, pojemność 12 l, waga 50 kg

MED 18 – wymiary zewnętrzne: 56 x 44 x 40 cm, wymiary wewnętrzne: głębokość 40 cm, 
średnica robocza 23 cm, pojemność 18 l, waga 52 kg

MED 22 – wymiary zewnętrzne: 60 x 44 x 40 cm, wymiary wewnętrzne: głębokość 43 cm, 
średnica robocza 25 cm, pojemność 22 l, waga 55 kg

Peeling kawitacyjny DEC36
DEC36 cavitation peeling

Urządzenie kosmetyczne do zabiegów peelingu kawitacyjnego i sonofore zy. Urządzenie 
produkcji włoskiej.

Parametry techniczne: wymiary 25 x 24 x 7 cm, zasilanie 230 V, 50-60 Hz, pobór mocy  
25 W, 24 kHz / 0,150 mA.

W  skład urządzenia wchodzą: baza urządzenia, kabel zasilający, szpatuła do kawitacji, 
elektroda bierna dla klienta, kabel elektrody biernej, osłonka szpatuły do kawitacji.

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

producent 
producent

producent 
producent
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zgrzewarka pakietów sterylizacyjnych do autoklawu 
sealing machine for bags

autoklaw MED8
MED8 autoclav

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, 
pojemność 8 l, klasa B (najwyższa), maksymalna temperatura 115°C, maksymalne ciśnienie 
2,5 bar, minimalne ciśnienie 0,9 bar, pobór wody na jeden cykl sterylizacji minialnie 0,16 l, 
maksymalnie 0,18 l, bezpieczniki T10A, wymiary komory średnica17 x 32 cm, rozmiar tacek 
25,1x13,2x13,7 cm, wymiary urządzenia 53,9 x 37,3 x 35,7 cm , wielkość opakowania: 

65,2 x 54,9 x 48,6 cm , waga: 42 kg

sterylizator STERIL BOX NEW  
STERIL BOX NEW sterilizer

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

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

sterylizator S-02  
S-01 sterilizer

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

Parametry techniczne: temperatura: 220 °C, 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.

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

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

 sterylizator kulkowy PIXEL STERIL BOX
PIXEL STERIL BOX sterylizatior ball

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

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

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 szcze-
gólności 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.

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

produkt dostępne także  
w EXPRESSLINE BEAUTY 
product is also available  
in EXPRESSLINE BEAUTY 
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This catalog is published for information only. The manufacturer reserves 
the right to change dimensions and products features in order to improve 
functionality without any information. Despite the efforts, the colors shown 
in catalog may look different from reality. 

Due to restrictions of printing procees, the colours presented in sample-cards 
may vary from the real ones. 

Copyright by Panda Trzebnica Sp. z o.o
Copy and distribute of the materials contained in the directory without the 
permission of the publisher is prohibited.

Niniejszy katalog publikowany jest jedynie w celach informacyjnych. Produ-
cent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany wymiarów oraz funkcji 
prezentowanych wyrobów zmierzając do poprawy ich funkcjonalności, 
bez uprzedniego poinformowania o tym. Pomimo dołożenia starań, kolory 
zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Ze względu na ograniczenia druku, przedstawione próbki kolorów mogą 
się różnić od rzeczywistych.

Copyright by Panda Trzebnica Sp. z o.o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w katalogu bez 
pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.
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