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fotel kosmetyczny TOSCANA 
 79 cm  62-82 cm  191 cm

wielofunkcyjny, sterowany elektrycznie
(wysokość, kąt uchylenia oparcia, kołyska),

i manualnie (podłokietniki)
kolor biały

 

cena bez podgrzewania  4 870,80 z³
cena z podgrzewaniem  5 793,30 z³

fotel kosmetyczno-podologiczny MATEO
 80 cm  55-97 cm  176 cm

wielofunkcyjny
sterowany elektrycznie (wysokość, kołyska,  

kąt uchylenia oparcia) i manualnie (wysuwany zagłówek,
regulacja kąta uchylenia podnóżków, rozsuwanie

podnóżków na boki, wysuwanie podnóżków)
kolor biały

5 744,10 z³

fotel kosmetyczno-podologiczny MASSIMO
 66 cm  62-82 cm  174 cm

wielofunkcyjny 
sterowany elektrycznie (wysokość)  

i manualnie (wysuwany zagłówek, kąt uchylenia  
podnóżków, wysuwanie podnóżków)

kolor biały

2 939,70 z³

FOTELE KOSMETYCZNE
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FOTELE KOSMETYCZNE

fotel kosmetyczny FABRIZIO 
 80 cm  55-65 cm  182 cm

 do pedicure
na kolumnie hydraulicznej

manualna regulacja podnóżków
kolor biały

1 635,90 z³

łóżko do masażu MARCO
 80 cm  65-90 cm  190 cm

regulacja elektryczna (wysokość)
i manualna (kąt uchylenia oparcia)

kolor biały

 

3 751,50 z³

fotel kosmetyczny MARCELLO
60-86 cm   55-90 cm  186 cm

wielofunkcyjny sterowany elektrycznie
(wysokość, kołyska, kąt uchylenia oparcia, podnóżka)

i manualnie (wysuwany zagłówek i podłokietniki)
kolor biały

cena bez podgrzewania 4 710,90 z³
cena z podgrzewaniem 5 633,40 z³
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FOTELE KOSMETYCZNE

mobilne łożko do masażu MOBILE
 64 cm  59-81 cm  190 cm

manualna regulacja wysokości i kąta uchylenia oparcia  
zapakowany w futerał

kolor biały

1 699,00 z³

fotel kosmetyczny PANDA
 62 cm  76 cm  192 cm

manualna regulacja zagłówka i podnóżka
kolor biały 

cena bez podłokietników 1 699,00 z³
dopłata za podłokietniki  285,00 z³  za sztukę

fotel kosmetyczny ETNA
 62 cm  78 cm  192 cm

manualna regulacja zagłówka i podnóżka
kolor biały

 

979,00 z³
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recepcja OPIUM 
 55 cm  105 cm  48 cm

płyta biała/congo

799,00 z³

recepcja SOFIA
 120 cm  110 cm  55 cm

płyta akryl – wysoki połysk,  
oświetlenie LED zewnętrznej części

2 300,00 z³

recepcja SIMPLE
 100 cm  100 cm  65 cm

płyta biała/congo

1 459,00 z³

recepcja SIMPLE MINI
 67 cm  100 cm  67 cm

płyta biała/congo

999,00 z³

RECEPCJE



MANICURE / PEDICURE
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stolik do manicure NOVO 
 130 cm  75 cm  50 cm

pochłaniacz 
obrotowy blat

płyta laminowana biała

1090,00 z³

stolik do manicure PRATICO 
 120 cm  75 cm  50 cm

pochłaniacz 
półki

 
płyta laminowana biała

990,00 z³

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

regulacja kąta nachylenia podnóżka  
i antypoślizgowa półka 

skaj biały basic 802

393,60 z³

stojak do pedicure SP
 67 cm  100 cm  67 cm

 regulacja wysokości
skaj biały basic 802

227,55 z³



MANICURE / PEDICURE
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pochłaniacz, lampa, pufka pod dłoń, stojak na lakiery
blat: płyta laminowane, szafka: tworzywo sztuczne

kolor biały

stolik do manicure 124 LX 
 98 cm  174 cm  48 cm

1 838,85 z³

stolik do manicure 127 LX
 74 cm  122 cm  48cm

pochłaniacz, lampa, pufka pod dłoń, stojak na lakiery
blat: płyta laminowane, szafka: tworzywo sztuczne

kolor biały

2 140,20 z³

stolik do manicure VERSA 
 130 cm  75 cm  50 cm

szafka uchylna i 2 szuflady
płyta laminowana biała 

 bez pochłaniacza 650,00 z³   z pochłaniaczem 990,00 z³



MANICURE / PEDICURE
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stolik kosmetyczny 1015A 
 67 cm  88 cm  42 cm

półki szklane – mleczne
otwór na lampę lupę, druga półka wysuwana 
odległość miedzy półkami patrząc od góry:

15 cm, 18 cm, 25 cm

514,79 z³

stolik kosmetyczny 1041
 60 cm  80 cm  44 cm

półki szklane – mleczne
otwór na lampę lupę, druga półka wysuwana

415,78 z³

stolik kosmetyczny 1014
 54 cm  83 cm  40 cm

półki szklane – mleczne
otwór na lampę lupę, odległość między półkami: 27 cm

365,31 z³

stolik kosmetyczny 1015
 50 cm  83 cm  40 cm

półki szklane – mleczne
otwór na lampę lupę, druga półka wysuwana

404,91 z³



MANICURE / PEDICURE
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Taboret TF  
podstawa 39/A 
  49–66 cm

regulacja wysokości
skaj biały basic 800

 

252,15 z³

Taboret CHIN II 
podstawa 5N/A 
  51–76 cm

regulacja wysokości 
skaj biały basic 800

355,00 z³

Taboret SIODŁO  
podstawa 5N/A

  51–76 cm

regulacja wysokości 
skaj biały basic 800

510,45 z³

Taboret TF IV LUX  
podstawa 4N/A

  36–49 cm

regulacja wysokości 
skaj biały basic 800

cena z podstawą 4N    418,20 z³
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URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE
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AT-333
fale radiowe

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

3 365,98 z³

Kombajn kosmetyczny 26 funkcji 3021

AT-332 4W1
mikrodermabrazja diamentowa 

+ peeling kawitacyjny 
+ultradźwięki 

+ głowice ciepło-zimno

parametry techniczne:
napięcie: 230 V

częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz
moc: 75 W

3 167,00 z³ 

1. Peeling kawitacyjny
2. Sonoforeza
3. Mikromasaż
4. Mezoterapia ultradźwiękowa
5. Ultradźwięki na twarz
6. Ultradźwięki na ciało
7. Galvanizacja – katodowa
8. Galvanizacja – anodowa
9. Jonoforeza
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

7325,01 z³



1 385,00 z³
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AT-829
elektrokoagulacja

parametry techniczne:
napięcie: 220 V

częstotliwość: 56-60 HZ
moc:14 W 

10 poziomów intensywności

URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE

AT-335
peeling kawitacyjny z sonoforezą

parametry techniczne:
napięcie: 230 V

częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz
moc: 75 W

AT-334 2W1
mikrodermabrazja diamentowa

+ peeling kawitacyjyny 

parametry techniczne:
napięcie: 230 V

częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz
moc: 75 W

2 573,00 z³

AT-905
elektrostymulacja

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 cm x 7 cm, komplet 20 
dużych elektrod do zabiegów na ciało 10,5 cm x 9,5 cm, 
komplet elektrod do zabiegów na twarz 4,5 cm x 4,5 cm, 
komplet małych elektrod do zabiegów na biust o średnicy  
11 cm, komplet dużych elektrod do zabiegów na biust  
o średnicy 16 cm, 1 opaska na rzep 2 cm x 56 cm, 4 opaski  
2 cm x 23 cm, 4 opaski 2 cm x 17,5 cm, 4 opaski 2 cm x 13 cm

1 633,49 z³

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

365,31 z³



URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE
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AT-808
peeling kawitacyjny z sonoforezą  

+ funkcja galwanizacji (polaryzacja ujemna i dodatnia)  
i jonoforezy

parametry techniczne:
napięcie: 100V~120V / 220V~240V

częstotliwość: 50Hz/60Hz
moc: 20W

829,99 z³

AT-803 2W1
darsonvalizacja + galwanizacja i jonoforeza

(polaryzacja ujemna i dodatnia)

parametry techniczne:
napięcie: 220 V

częstotliwość: 56-60 HZ
moc: 25 W

593,01 z³

AT-826
urządzenie do presoterapii

parametry techniczne:
napięcie: 100V/220V–240V
częstotliwość: 50Hz / 60 Hz

waga: 12 kg

AT-834
mikrodermabrazja diamentowa

parametry techniczne:
napięcie: 230 V

częstotliwość wyj.: 50/60Hz
moc: 65 W

990,00 z³ w skład urządzenia wchodzą:
baza urządzenia, kabel zasilający, 5 elementów 

kombinezonu, 18 wężyków do kombinezonu

3 365,98 z³
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URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE

AT-702
ultradźwięki

głowica do twarzy i trudno dostępnych miejsc
parametry techniczne:

zasilanie: 220V-50/60 Hz
moc: 10W

266,31 z³

AT-705
darsonvwal

parametry techniczne:  
napięcie: 220 V

częstotliwość: 56-60 HZ
moc: 10 W

AT-319A
mikrodermabrazja diamentowa

moduł wymienny do kombajnu 3021

parametry techniczne:
napięcie: 230V-50/60 Hz

moc: 65W

1 633,49 z³

AT-818 3W1 
ultradźwięki + peeling kawitacyjny  

z sonoforezą + galwanizacja z jonoforezą  
(polaryzacja ujemna i dodatnia) 

parametry techniczne:
skin scrubber: 25-28 kHz

ultradźwięki: 1MHz
napięcie: 220-240V

częstotliwość: 50-60Hz

1 682,11 z³

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

247,48 z³
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URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE

1001
lampa lupa na statywie

parametry techniczne:
soczewka: 3 dioptrie

moc: 22 W
napięcie: 220-240 V / 50/60 Hz

światło białe

S-05
lampa lupa bez statywu

parametry techniczne:
soczewka: 3 dioptrie

moc: 22 W
napięcie: 220-240 V / 50/60 Hz

światło białe

P-03
mobilny peeling kawitacyjny z sonoforezą

może pracować z lub bez zasilacza
zasilacz służy do ładowania urządzenia

parametry techniczne:
napięcie: AC 100-240

częstotliwość: 50/60 Hz
moc: 4,5 W

474,78 z³

P-02
darsonval mobilny

regulacja natężenia prądu znajduje się  
na rączce urządzenia

parametry techniczne:
moc: 10W

napięcie: AC 100-240
częstotliwość: 50/60 Hz

w skład urządzenia wchodzą:
4 peloty o różnych kształtach: prętowa (sztyftowa) do po-
szczególnych zmian, w kształcie grzybka do twarzy i innych 
partii ciała, w kształcie łyżeczki do miejsc trudno dostępnych, 

grzebieniowa do rewitalizacji skóry głowy

205,00 z³

w skład urządzenia wchodzą:
lampa-lupa, świetlówka, metalowy trzpień – dzięki któremu 
można zamocować lampę w stolikach kosmetycznych 1014, 

1015, 1015A, 1041 dostępnych w naszej ofercie

270,60 z³

w skład urządzenia wchodzą:
lampa-lupa, świetlówka, 5-ramienny statyw

405,90 z³
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URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE

MED autoklaw z drukarką 
klasa B

B-002
wapozon na statywie  

+ funkcją ciepłej pary i ozonu

parametry techniczne:
napięcie: 220 V, 50/60 Hz

moc: 800 W 
wymiary statywu:  

śred. 2 cm, wys. min. 60 cm, wys. max. 88 cm
wymiary wapozonu:  

dł. 26 cm, szer. 19 cm, dł. dyszy 48 cm
wys. ze szklanką 29 cm, wys. bez szklanki 16 cm

MINI
mobilny wapozon  

+ funkcja ciepłej pary i ozonu
+ funkcja aromaterapii

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

247,47 z³

MED 12 z drukarką 
wymiary zewnętrzne: 

 50 cm  44 cm  40 cm

wymiary wewnętrzne:
głębokość: 36 cm, średnica robocza: 21 cm

pojemność: 12 l, waga: 50 kg

5 539,32 z³ (VAT 8%)

MED 18 z drukarką
wymiary zewnętrzne: 

 56 cm  44 cm  40 cm

wymiary wewnętrzne:
głębokość: 40 cm, średnica robocza: 23 cm

pojemność: 18 l, waga: 52 kg

6 139,80 z³ (VAT 8%)

MED 23 z drukarką 
wymiary zewnętrzne: 

 60 cm  44 cm  40 cm

wymiary wewnętrzne:
głębokość: 43 cm, średnica robocza: 25 cm

pojemność: 22 l, waga: 55 kg

6 499,44 z³ (VAT 8%)

w skład urządzenia wchodzą:
urządzenie z dyszą (końcówka ramienia obrotowa – regulacja 
w zakresie 360°), statyw – regulacja wysokości, mobilna 

pięcioramienna podstawa na gumowanych kółkach

395,00 z³

4 automatyczne programy z temp. pracy 121°C lub 134°C:
narzędzia nieporowate np.: skalpel, nożyczki; narzędzia 
porowate np.: pilniki, końcówki mikrodermabrazji; materiały 
bawełniane np.: ręczniczki; tworzywa plastikowe i gumowe 

np.: rękawiczki, szczotki

parametry techniczne:
komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej), elektro-
niczna blokada drzwi, wbudowana drukarka termiczna,  
czas pracy: 20-45min w zależności od programu, zasilanie: 

 
Directive 93/42/EEC
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URZ¥DZENIA KOSMETYCZNE

Ultrasonic cleaner myjka ultradźwiękowa 
 20 cm  14 cm  14cm

S-01 sterylizator kulkowy 
 20 cm  20 cm  19cm

S-02 sterylizator UV-C 
 40 cm  24 cm  21cm

sucha sterlizacja promieniami UV-C
  

parametry techniczne:
temperatura: 220 °C
pojemność: 152 ml

waga: 2,5 kg
zalecany czas pracy: 30-45 min

kolor biały

249,00 z³

zgrzewarka pakietów  
sterylizacyjnych do autoklawu

849,00 z³

do czyszczenia akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych 
(szczególnie głowic do mikrodermabrazji i frezów) za pomocą 
ultradźwięków; nie powoduje uszkodzeń mechanicznych 
czyszczonych akcesoriów; może służyć jako sterylizator: po-

trzebny jest rozrobiony z wodą preparat do dezynfekcji

parametry techniczne:
moc: 220-240V 50Hz, 50W

częstotliwość ultradźwięków: 42kHz
pojemność: 600 ml

w skład urządzenia wchodzą:
urządzenie, koszyczek, element oddzielający

dezynfekowane przedmioty

599,00 z³

do dezynfekcji metalowych akcesoriów fryzjerskich  
i kosmetycznych za pomocą temperatury (do 220°C) 

kulki szklane w zestawie

parametry techniczne:
temperatura: 220°C

moc: 80W
pojemność: 152 ml

waga: 0,8 kg
zalecany czas pracy: 15 min

258,00 z³
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Oferujemy  produkty dostępne od ręki 

w rozsądnych cenach, z dostawą wprost do salonu.

Blisko 25 lat doświadczenia, własna produkcja oraz sprawdzony asortyment,  

to obietnica najwyższej jakości i zapewnienie serwisu gwarancyjnego  

i pogwarancyjnego. Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu ustalenia  

sposobu i kosztu dostawy.

Pełna oferta wyposażenia do salonów kosmetycznych oraz adresy 

www.panda.trzebnica.pl

W katalogu podajemy ceny BRUTTO.  
Podane ceny nie uwzględniają kosztów transportu.

OFERTA BEAUTY 
DOSTĘPNA OD RĘKI 

PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O.

ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica, Polska

tel. +48 71 387 46 55, fax +48 71 387 14 16

e-mail: bok@panda.trzebnica.pl

Dystrybutor:



www.panda.trzebnica.pl

ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica

tel. +48 71 387 46 55, fax +48 71 387 14 16

PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O.


