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Ceny podane w katalogu są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów dostawy.
Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i konstrukcyjnych w produktach zawartych w katalogu.
Kolorystyka na zdjęciach w katalogu może różnić się od rzeczywistej.
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konsoleta z półkami
SIMPLE

70/83 cm    180 cm    42,7 cm

płyta orzech ravenna

bez cargo 1 799 zł
z cargo 2 769 zł

 recepcja
SIMPLE

 recepcja  
SIMPLE MINI

67 cm    100 cm    67 cm

płyta biała/orzech ravenna

1 335 zł

100 cm    100 cm    65 cm

płyta biała/orzech ravenna

1 799 zł

KOLEKCJA SIMPLE
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fotel GALAXY

 
myjnia GALAXY

KOLEKCJA GALAXY

60 cm    55 cm    60 cm

dowolny kolor tapicerki
obudowa czarna

jednolita bryła
solidnie wykończony
łatwy w utrzymaniu

dostępne w każdym 
kolorze tapicerki

kolumna hydrauliczna XT/B

kolumna hydrauliczna XM

kolumna hydrauliczna XC

skaj Basic 

1 649 zł

1 969 zł

1 929 zł

skaj Exclusive

1 899 zł

2 219 zł

2 179 zł

 80 cm    88 cm    130 cm

dowolny kolor tapicerki
obudowa czarna

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

skaj basic 2 479 zł
skaj exclusive 2 689 zł

* więcej rodzajów dostęonych tapicerek dostęp-
nych jest na stronie www.panda.trzebnica.pl  
oraz u naszych przedstawicieli.

 
skaj BASIC*

800

802

5002

5110 4453

A-30

111

113

A-11 A-17

780

8720

7201

A-21

2156

A-18

130

6680

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia
 NOAH.TECH 111

myjnia
 NOAH.TECH A-30

 fotel
NOAH.TECH 111

 fotel
NOAH.TECH A-30

KOLEKCJA NOAH.TECH

80 cm    105 cm    120 cm

skaj basic A-30
obudowa antracyt

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 599 zł

80 cm    105 cm    120 cm

skaj basic 111
obudowa czarna

umywalka biała lub czarna  PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 599 zł

67 cm    79 cm    73 cm

skaj basic 111
obudowa czarna 

podstawa R

2 089 zł

67 cm    79 cm    73 cm

skaj basic A-30
obudowa antracyt

podstawa R

2 089 zł
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10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia OPIUM.TECH

 
fotel OPIUM

konsoleta OPIUM

KOLEKCJA OPIUM

70 cm    170 cm    25 cm

płyta biała/czarna

829 zł

73 cm     96 cm     137 cm

skaj basic 111
obudowa biała lub czarna

umywalka biała lub czarna ODEON

2 799 zł

60 cm    55 cm    60 cm

skaj basic 111
jednoelementowa forma

miękka, owalna linia
futurystyczna bryła

1 279 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 599 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 559 zł
kolumna hydrauliczna XC

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia
DIVA.TECH/OMEGA II

 
fotel OMEGA II

recepcja
BASIC

KOLEKCJA OMEGA II

64 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111 lub basic 4453
podstawa czarna

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 299 zł

64 cm    50 cm    70 cm

skaj basic 111 lub basic 4453
łatwy w utrzymaniu

ergonomiczny i stylowy
niebanalny kształt

1 439 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 759 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 719 zł
kolumna hydrauliczna XC

124 cm    114 cm    60 cm

do samodzielnego montażu
płyta wenge

1 559 zł
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10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia DIVA.TECH/KUBIK QRkonsoleta KUBIK II

 
fotel KUBIK QR

KOLEKCJA KUBIK QR

84 cm    184 cm    7 cm

płyta czarna

1 199 zł

65 cm    95 cm    115 cm

skaj basic 111
podstawa czarna

umywalka biała lub czarna PANDA
z uchwytami na kosmetyki

2 429 zł

65 cm    68 cm    65 cm

skaj basic 111
wygodne siedzisko
solidna podstawa

elegancki i funkcjonalny

1 359 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 679 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 639 zł
kolumna hydrauliczna XC

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia 
DIVA.TECH/AMIR II

 
fotel AMIR II

konsoleta
SIGMA III

recepcja
ANABEL

KOLEKCJA AMIR II

58 cm    104 cm    115 cm

skaj basic 111
chromowane podłokietniki

podstawa czarna 
umywalka biała lub czarna PANDA 

z uchwytami na kosmetyki

2 229 zł

56 cm    50 cm    54 cm

skaj basic 111
chromowane podłokietniki

elegancka forma

1 159 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 479 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 439 zł
kolumna hydrauliczna XC

80 cm    180 cm    22 cm

płyta biała

565 zł

124 cm    114 cm    60 cm

do samodzielnego montażu
płyta biała

1 719 zł
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10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia 
DIVA.TECH/CARO II

 
fotel CARO II

konsoleta 
jednostronna CARO

konsoleta 
dwustronna CARO

KOLEKCJA CARO II

57 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111
lakierowane podłokietniki

podstawa czarna
umywalka biała lub czarna PANDA 

z uchwytami na kosmetyki

2 149 zł

1 089 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 409 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 369 zł
kolumna hydrauliczna XC

57 cm    51 cm    58 cm

skaj basic 111
lakierowane podłokietniki

komfortowe siedzisko
subtelna linia

łatwość w utrzymaniu

85,4 cm    174 cm    40 cm

płyta wengre
półki boczne

chromowany podnóżek

1 199 zł

85,4 cm    174 cm    57,2 cm

płyta wenge
półki boczne

chromowany podnóżek

1 599 zł

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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fotel CARAT II

myjnia
DIVA.TECH/CARAT II

 
konsoleta CARAT II

RUCHOME 
OPARCIE

KOLEKCJA CARAT

69 cm    200 cm    29 cm

płyta metalik

889 zł

59 cm    100 cm    113 cm

skaj basic 113
chromowane podłokietniki

ruchome oparcie
podstawa czarna

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 429 zł

59 cm    53 cm    56 cm

skaj basic 113
chromowane podłokietniki

1 399 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 719 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 679 zł
kolumna hydrauliczna XC
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10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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fotel LEON

 
fotel BOND

taboret BARBER

fotel JAMES

KOLEKCJA BARBER

63 cm    110‒118 cm    100 cm

4 899 zł

68 cm   110‒129 cm   110 cm

3 727 zł
69 cm   118‒126 cm   112 cm

3 506 zł

45 cm    45 cm    33 cm

skaj basic 111 
wersja 5N/A 

589 zł
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podgrzewacz do ręczników
WARM COMFORT

 
fotel DAVID

pomocnik BARBER*

fotel SAM

KOLEKCJA BARBER

45 cm    33 cm    30 cm

1 316 zł

68 cm    111‒129 cm    119 cm

4 859 zł

38 cm    92 cm    38 cm

2 183 zł

64 cm    115‒129 cm    110 cm

2 989 zł

*produkt nie zawiera akcesoriów
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kanapa dwuosobowa
KLARA

siodełko uniwersalne 
DLA DZIECI

fotel COMFYfotel BETTY

fotel jednoosobowy
KLARA

fotel AGNES

fotel GABOfotel FABIO fotel PATRIZIO

POZOSTAŁE MEBLE

125 cm    77 cm    63 cm

skaj basic 111 lub skaj basic 5110

1 119 zł

skaj basic 111 lub skaj basic 5110

podkładka pod nogi, zapięcie do fotela 

249 zł

skaj basic 111

kolumna hydrauliczna XT/B    1 584 zł
kolumna hydrauliczna XM    1 904 zł
kolumna hydrauliczna XC    1 864 zł

skaj basic 111

kolumna hydrauliczna XT/B    1 169 zł
kolumna hydrauliczna XM    1 489 zł
kolumna hydrauliczna XC    1 449 zł

skaj basic 111

kolumna hydrauliczna XT/B    1 720 zł
kolumna hydrauliczna XM    2 040 zł
kolumna hydrauliczna XC    2 000 zł

skaj basic 111

kolumna hydrauliczna XT/B    1 279 zł
kolumna hydrauliczna XM    1 599 zł
kolumna hydrauliczna XC    1 559 zł

skaj basic 111

kolumna hydrauliczna XT/B    1 299 zł
kolumna hydrauliczna XM    1 619 zł
kolumna hydrauliczna XC    1 579 zł

skaj basic 111

kolumna hydrauliczna XT/B    1 299 zł
kolumna hydrauliczna XM    1 619 zł
kolumna hydrauliczna XC    1 579 zł

75 cm    70 cm    63 cm

skaj basic 111 lub skaj basic 5110

719 zł
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recepcja SOFIA MINI

 

recepcja SOFIA

myjnia
DIVA.TECH/M VII

 recepcja EASY II

myjnia
DIVA.TECH/BETTY

myjnia FIONA

myjnia
DIVA.TECH/AGNES

 recepcja EASY

POZOSTAŁE MEBLE

72 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111
podstawa czarna

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 279 zł

55 cm    105 cm    48 cm

płyta biała/czarna

899 zł

78 cm   100 cm   128 cm

skaj basic 111
boczki tapicerowane

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 449 zł

64 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111
podstawa czarna

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 229 zł

80 cm   110 cm    55 cm

płyta biała połysk

2 149 zł

120 cm    110 cm    55 cm

płyta biała połysk

2 799 zł

55 cm    105 cm    48 cm

płyta biała/czarna/plexi

969 zł

72 cm    95 cm   113 cm

skaj basic 111
czarne podłokietniki i podstawa

umywalka biała lub czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 139 zł
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pomocnik
JOLLY

INJECTION

pomocnik
MODUS

pomocnik  
MODUS IKEART

pomocnik
NEW MODUS

COLOR*

pomocnik
GIOTTO

pomocnik
CARELLO

pomocnik
ARMADIO

pomocnik  
DELATI

pomocnik
TINTO*

POMOCNIKI I WYPOSAŻENIE

czarny

289 zł

srebrny lub czarny

529 zł
czarny

399 zł
srebrny lub czarny

799 zł

czarny

430 zł

czarny

369 zł
czarny

349 zł
czarny

249 zł

czarny

449 zł

*produkt nie zawiera akcesoriów
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podnóżek S

taboret
CHIN II

taboret
TF

guma do umywalki

pomocnik
NICE EXCEL

podnóżek NOVApodnóżek B

uchwyt na suszarkę

POMOCNIKI I WYPOSAŻENIE

180 zł

skaj basic 111
wersja 5N/A

486 zł

skaj basic 111 
wersja 39/A 

301 zł

antyalergiczna z atestem

87 zł

czarny

695 zł

250 zł199 zł

99 zł
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infrazon TSM 800infrazon JOWISZ II

nawilżacz VPO 800nawilżacz IRIS II

myjka ultradźwiękowa 
ULTRASONIC CLEANER*sterylizator S-02sterylizator S-01*

suszarka 3-biegowa 
DRAGON

infrazon SPEED UP

STERYLIZACJA I SPRZĘT ELEKTRYCZNY

czarna obudowa 

na statywie 2 389 zł

1350 W 
srebrna obudowa 

na statywie  2 999 zł

1000 W 
czarna obudowa 

na statywie  499 zł
 na wysięgniku 750 zł

srebrna obudowa 

na statywie  2 599 zł
 na wysięgniku 2 999 zł

biała obudowa 

na statywie  2 146 zł
 na wysięgniku 3 524 zł

biała obudowa

na statywie  1 999 zł

269 zł 295 zł 599 zł

*produkt nie zawiera akcesoriów
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PANDA TRZEBNICA Sp. z o. o. | ul. Milicka 23 | 55-100 Trzebnica | POLAND
  tel. +48 71 387 46 55 | fax +48 71 387 14 16

 www.panda.trzebnica.pl


