KATALOG
MEBLI

SPIS TREŚCI

P.10

P.34

P.46

P.86

P.100 P.114 P.118 P.135

MYJKA

P.150 P.188

TAPICERKA

ITALIAN
DESIGN

YAHARI

WYBIERZ NASZ ZAKRES TAPICEREK I UZYSKAJ WYNIK OPTYMALNEJ DEKORACJI,
KTÓRE SĄ ZNALEZIONE DO TWOJEJ FILOZOFII BIZNESOWEJ

I WIELE INNYCH, JEŚLI CHCESZ KOLOR POZA LITEREM TAPICERKI, SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI.

NOVEDADES
22

65

145

23

99

144

24

103

184

32

116

184

63

62

116

185

117

64

117

117

185

186

FRYZJERSTWO

MYJKI
PROJEKT MYŚLONY GOSPODARCZE
ORAZ O KOMFORCIE FRYZJERSKA
I KLIENTA.

MYJKA ACKERMANN
REF: YAHACKER02

Myjka Ackermann jest prawdopodobnie jedną z najbardziej popularnych
zaawansowanych w sektorze. Z szeroką gamą pozycji, aby zagwarantować
maksymalny komfort klienta, zmienny z przyjaznym dla użytkownika pilotem
sterowania. Duży fotel zapewni niezrównany komfort innym siedzeniom. Jest to
myjka do salonów, w których dominuje doskonałość.

60
60

max:91
máx: 94 ·min:71
min: 71

66
66

180º
44

44

1
17107011111

56
56

max: 82
min: 59

MYJKA
ACKERMANN

12

MYJKA FORM
REF: YAHXT-2-1

Safa, która może być częścią każdego domu, jest połączona z prostą
umywalką ale ergonomiczną . Pięć różnych rodzajów tapicerki oferuje szeroki
zakres możliwości do dekoracji.

56

58

91

50

120

85

80

42
58

53

58

TAPICERKA:
13

MYJKA JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAEA-23066

Prosty, funkcjonalny i elegancki. Kwadratowy kształt, elegancki i ekskluzywny,
przemyślany aby zapewnić duży komfort i wygodę. Dobra opcja zarówno
do klasycznej, jak i nowoczesnej dekoracji. Tapicerowane imitacją skóry o
przyjemnej tekstuze, która umożliwia łatwe czyszczenie. Kran jednouchwytowy
i biała porcelana z uchylną misą. Nie zapominając o fantastycznym
elektrycznym podnóżku.

60

28

47

96
70

50

116

52

45

TAPICERKA:
14

45

52

86

MYJKA TOUCH
REF: YAHLAVTO

Futurystyczny design z ukośnymi liniami o wyraźnych kątach, zarówno
na krześle, jak i na formy struktury do podparcia umywalki. Tapicerowane
imitacją skóry o przyjemnej tekstuze, która umożliwia łatwe czyszczenie. Kran
jednouchwytowy i czarna porcelana o wielkim pięknie. Konstrukcja misy
zapewnia idealną pozycję dla klienta.

52

61
51
43
51

84

51
122

61

TAPICERKA:
15

MYJKA DUKE
REF: YAHAKDUKE

Myjka z całkowitym oddzieleniem podstawy od siedziska. Tylną część można
przymontować do podłogi niezależnie od fotela. Ma ergonomiczną ceramikę
w białym kolorze i wysokiej jakości krany, pojedynczy kran kontrolny, prysznic
przeciw kapaniu i uchylną misę. Tapicerowane imitacją skóry o przyjemnej
fakturze, która umożliwia łatwe czyszczenie. Podnóżek jest regulowany za
pomocą pokrętła.

50,5

56,5

97

42

49
63,5

26,5
35

TAPICERKA:
16

119

53

MYJKA THEATER
REF: YAHLAVTEAT

Kształty i czarne wielokąty współdziałają ze sobą, tworząc zintegrowany
zagłówek zumywalką i krzesło z podnóżkami dźwigni. Jego czarny kolor w
całości łączy się z każdym rodzajem dekoracji w naszym salonie.
Dźwignia do podnoszenia podnośnika nożnego jest bezproblemowo
zintegrowana z innymi elementami.

50

56
42

45

96

26

38
97

45
115
115

TAPICERKA:
17

MYJKA CRYSTAL
REF: YAHMT-3001

Wyróżnienie, elegancja, luksus i styl to niektóre z przymiotników określających
myjnię Crystal. Delikatna porcelana i łatwa do czyszczenia tapicerka to
połączenie czystości i blasku, które nadaje estetyczny delikatność salonowi.

53

56

98
50

130

44
40

TAPICERKA:
18

40

44

68

33
18

MUJNIA BUDDY
REF: YAHAKLAVBUD

Mniej znaczy więcej, to słynne zdanie już to mówi, a myjka BUDDY z uchylną
misą jest najlepszym przykładem nowoczesności, wygody, elegancji, z
połączeniem prostych linii i półkuli przekształconej w siedzisko. Łatwe
czyszczenie i komfort na krześle z wysokiej jakości i wytrzymałym syntetycznym
obiciem.

52

96

60

61

66

48

82
100

TAPICERKA:
19

MYJKA SPRING
REF: YAHMT-3006B

Charyzmatyczne nadruki na chronionej tkaninie tapicerce dla łatwego
czyszczenia i obsługi, w połączeniu z czystością białej ceramiki
wymodelowanej z organicznymi kształtami, nadają Myjni Spring wyjątkowy
wizerunek, które nada Twojemu salonowi oryginalną i swobodną linię.

5

54

98

53,

50

64

1

04

50
44

TAPICERKA:
20

39

51

33
18

MYJKA FLAMENCO
REF: YAHMT-3002

Piękny kwiatowy wzór to znak rozpoznawczy misy myjni FLAMENCO.
Ergonomiczne oparcie i łatwe do czyszczenia plastikowe podłokietniki
sprawią, że klient poczuje się komfortowo podczas masażu głowy z
szamponem. Podnóżek zapewniający większą satysfakcję i relaks dla Twoich
klientów.

55

36

TAPICERKA:

100

48,5

54

50

50

17

114
117
33

49

21

MYJKA DADÁ
REF: IDBASIC3029BL

105

Sutileza, elegancia, sofisticación. El MYJKA Dadá es todas estas cosas y
más. Cuenta con una línea de corte recto y funcional y una decoración de
costuras en blanco de exquisita brillantez. El tapizado negro surcado por
los dibujos que aporta el hilo, es una delicia a la vista. Sin olvidar que es de
fácil limpieza y con cabezal basculante.

120

TAPICERKA:
22

68

MYJKA ROMANTIC
REF: IDBASIC2959BL

98

Este tapizado será un reclamo para nuestro negocio. El MYJKA Romantic
combina la elegancia de los sillones ingleses con líneas blancas que
renuevan y aportan frescura. Tapizado en similpiel de fácil limpieza es una
gran opción para llenar tu salón con estilo. Y no olvidemos su cabezal
basculante que permite una mayor comodidad al cliente.

110

63

TAPICERKA:
23

MYJKA VELVET
REF: IDBASIC2958BL

98

El MYJKA Velvet es una de nuestra novedades de 2019. Y como novedad
que es, vemos unas línes de diseño actuales y modernas con un toque casual
que aportará a nuestro negocio un estilo distinto al resto de tiendas. La
correa decorativa del Velvet es una llamada de atención en un tapizado
de similpiel de alta calidad, resistente y de fácil limpieza. Y por supuesto
con cabezal basculante.

110

TAPICERKA:
24

63

MYJNIA AIR LINE
REF: IDBASICB6067

Myjnia AIR LINE z uchylnyą misą czarno-białą łączy wygodne i stabilne
siedzenie. Porcelana o swojej strukturze oraz siedzenie pozwala na łatwe
czyszczenie.
Podobnie jak w innych modelach, możemy regulować misę i dostosowywać
ją do naszych klientów, aby zagwarantować jak najlepszą obsługę.

105

55

43

98

48

TAPICERKA:
45,5
25

MYJNIA GOLDEN LUXE
REF: IDBASICB6031

108

Linia Golden Luxe oraz Straight Line to linie maksymalnego komfortu dla klienta.
Koncentrując się na wygodzie klienta, linia Golden Luxe oferuje połączenie
o prostych liniach i zaokrąglonych kątach pięknego wykonania. Łatwość
czyszczenia materiałów nie może pozostać niezauważona, ponieważ są to
jej atrakcje. Klient ma do dyspozycji dźwignię do podnoszenia podnóżka,
dzięki czemu może zdecydować, czy rozprostować nogi.

83

TAPICERKA:
26

68

MYJNIA CURVE LINE BLACK
REF: IDBASICB0004

108

Curve Line oraz Stright Line to linie maksymalnego komfortu dla klienta.
Składany podnóżek zaspokoi potrzeby Twojego klienta podczas umyća
głowy, odpoczywając nogi z maksymalnym komfortem. Dzięki regulowanej
misy dostosowuje się do potrzeb użytkownika. Jego czarny kolor dostosuje
się do każdej dekoracji Twojego lokalu.

83

68

TAPICERKA:
27

MYJNIA STRAIGHT LINE
REF: IDBASICB6052

Linia Straight Line oraz Golden Luxe to linie maksymalnego komfortu dla
klienta. Składany podnóżek zaspokoi potrzeby Twojego klienta, zapewniając
maksymalny komfort, nie zapominając o uchylnej misce.
Trzy różne kolory tapicerki zapewniają idealne połączenie do naszego
salonu.

43

70,5

96

36,5

52

85

TAPICERKA:
28

69

MYJNIA CUBO
REF: IDBASICB0001

Sofa, która może być częścią każdego salonu, jest połączona z prostym, ale
ergonomicznym zlewem uchylnym.
Tapicerka z imitacji skóry jest nie tylko łatwa do czyszczenia, ale także
zapewnia komfort oraz miękki i delikatny dotyk. Jest to myjnia o dużym blasku
i charakterze.

5050

56

100

56

72
72

107

72
72

55

55

65
65

46
46

76
127

72

Kolor:
29

MYJNIA MICHELANGELO Z MASAŻEM
REF: IDMLMMIC

Czyste linie, prostota i elegancja łączą się, tworząc atrakcyjną i nowoczesną
myjnię z uchylnyą misą.
Czarne siedzisko łączy się z każdym rodzajem dekoracji w naszym salonie.
Posiada pilot zdalnego sterowania, który umożliwia dostęp do centrum
masażu Shiatsu z 29 funkcjami, dzięki czemu nasz klient znajdzie wszystkie
wygody.

TAPICERKA:
30

Con masaje Shiatsu.
29 funciones
disponibles.

25

94

,5

66

101

54

PRZENOŚNA MYJKA
REF: IDMLAVPORT

Przenośna myjka zapewnia funkcjonalność i szybkość w salonie kosmetycznym.
Zapobiegniemy przechodzeniu klientów ze strefy mycia do fotela do cięcia
i stylizacji, ponieważ produkt ten jest całkowicie przenośny.

43
43
15

54

54

Ø 53

máx: 119 · min: 80
max:119
min:80

46
46

15

Ø: 53

Kolor:
31

MYJKA TOWER WHITE
REF: IDBASICD061
Un MYJKA que aporta funcionalidad y sencillez al salón de belleza.
La facilidad de limpieza de los materiales no puede pasar desapercibida,
puesto que es uno de sus atractivos.
Como en otros modelos, podremos regular el MYJKA y adaptarlo a nuestros
clientes para garantizar la mejor experiencia posible al usuario.

Kolor:
32

33

MEBLE
BARBERSKIE
PROJEKTY ZAPROJEKTOWANE W
ZAKRESIE ERGONOMII I KOMFORTU
FRYZJERA I KLIENTA

FOTEL ACKERMANN
REF: YAHACKER01

92

Ten fotel ma nie tylko wiele innowacyjnych akcesoriów, ale jest również
elegancko zaprojektowane. Jest idealny do salonów kosmetycznych, spa,
fryzjerskich,barberskich, itp. Ma wygodne rozkładane oparcie oraz jest
tapicerowane sztuczną skórą. Żelazna rama czyni go mocnym i trwałym.
Można go podnieść lub obniżyć do żądanej wysokości za pomocą
zintegrowanego pedału. Jest również wyposażony w zagłówek i podnóżek.

90

TAPICERKA:
36

64

FOTEL ACKERMANN LUXE
REF: YAHACKERLX

80

Praktyczny i ekonomiczny fotel fryzjerski, prosty design i futurystyczne linie, z
mocnymi białymi przeszyciami, które wyróżniają się designem. Ma regulowaną
wysokość za pomocą pedału hydraulicznego. Wysokiej jakości wykończenia
i wyjątkowa prezencja z dolnym podnóżkiem.

8833

6644

TAPICERKA:
37

FOTEL BARBER LUXE
REF: IDBASICA0002

Fotel barberski dla zakładów fryzjerskich z podstawą ze stali chromowanej.
Układ hydrauliczny do regulacji wysokości siedziska.
Zdejmowany i regulowany zagłówek. Rozkładane oparcie i podnóżek.

92

TAPICERKA:
38

60

66

FOTEL BARBERO BÁSICO
REF: IDBASICA8079

97

Fotel barberski dla zakładów fryzjerskich z podstawą ze stali chromowanej.
Układ hydrauliczny do regulacji wysokości siedziska.
Zdejmowany i regulowany zagłówek. Rozkładane oparcie i podnóżek.

Ø 60

TAPICERKA:
62

39

FOTEL BARBERSKI DELTA
REF: IDMCABDEL

Fotel o eleganckim designie, wysokiej jakości i wyjątkowo łatwe w obsłudze.
Idealny dla barberów i fryzjerów poszukujących wyrafinowania.
Wykończony wysokiej jakości trwałym materiałem zapewnia komfort każdemu
klientowi. Rozkładane, z regulacją wysokości dzięki pompie hydraulicznej,
podnóżek, regulowanemu zagłówkowi oraz obrót 360 stopni.

TAPICERKA:
40

5555 50
50

22
22
60
60

max:119
max 119 min:106
· min 106
max 65min:52
· min 52
max:65

69
69

FOTEL BARBERSKI SIGMA
REF: IDMCABSIG

Fotel barberski Sigma ma nie tylko wiele innowacyjnych akcesoriów, ale jest
również elegancko zaprojektowany. Jest idealny do salonów barberskich, spa,
fryzjerskich, itp. Wyściełany dla większego komfortu tapicerowany sztuczną
skórą. Żelazna rama czyni go mocnym i trwałym. Można go podnieść lub
obniżyć do żądanej wysokości za pomocą zintegrowanego pedału. Jest
również wyposażony w podnóżek. Dzięki nowoczesnemu i eleganckiemu
wzorowi nadaje się do każdego rodzaju dekoracji.

TAPICERKA:

max:125
min:106
max 125 · min
106
max 78 · min:59
min 59
max:78

67
67

112

41

FOTEL BARBERSKI OMEGA
REF: IDMCABOME

Solidny fotel z polichromowanymi wykończeniami z wysokiej jakości oraz
wytrzymałego materiału.
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort zarówno klientowi, jak i
profesjonalistom podczas wykonywania pracy. Fotel Omega jest rozkładany,
ma regulowaną wysokość i obraca się o 360 stopni. Z podnóżkiem i
ruchomym zagłówkiem

max:123
max 123 ·min:105
min 105

TAPICERKA:

max:77
max
77 · min:59
min 59

68

114

42

FOTEL BARBERSKI SIENA SUPER LUXE
REF: IDMCABSI

Fotel barberski SIENA SUPER LUXE został zaprojektowany specjalnie dla
mężczyzn. Umożliwia różne konfiguracje pochylania, aby umożliwić idealną
pracę barberską. Obejmuje podnóżek, a jego tapicerka wykonana jest ze
specjalnej skóry poliestrowej dla fryzjerów, która jest bardzo łatwa do mycia,
z rozszerzonym poliuretanowym. Wszystko to na wysokiej jakości pompie
hydraulicznej z 360-stopniowym hamulcem obrotu.
Nie można zapominać także o regulowanym zagłówku.

TAPICERKA:

max:108 min:96
max:67
max 67 ·min:55
min 55

20
20

60
Ø Ø:60

2255

37
37

43

FOTEL BARBERSKI / UNISEX CZARNY
REF: IDMS3203NG

Zaprojektowany dla Panów. Umożliwia różne konfiguracje pochylania, aby
umożliwić idealną pracę fryzjera.
Specjalna skóra poliestrowa dla fryzjerów, która jest bardzo łatwa do
mycia, to tapicerka, którą prezentuje ten fotel fryzjerski. Podnośnik pompy
hydraulicznej, podnóżek i regulowany zagłówek umożliwiają doskonałą
regulację zarówno dla klienta, jak i profesjonalisty.

TAPICERKA:
44

max:100
max 100 min:87
· min 87
max 62 · min
47
max:62
min:47

61
61

4400

ØØ:60
60

90
90

31

31

POLE BARBER
REF: IDACCBARB01 ---- REF: IDACCBARB02

REF: IDACCBARB01

Ten słup fryzjerski podkreśla Twoje miejsce pracy w tradycyjny i retro sposób.
Obejmuje wsparcie do przymocowania do ściany, światła i osi wewnętrznej,
która obraca kombinację czerwonych, niebieskich i białych pasków.
Mamy dwa różne modele z górnym pokrętłem lub bez.

REF: IDACCBARB02

73

87

32

33

24
23

45

FOTELE
Y HOKERY
PROJEKTY ZAPROJEKTOWANE W
ZAKRESIE ERGONOMII I KOMFORTU
FRYZJERA I KLIENTA

FOTEL TWING
REF: YAHAEA-12148

máx 99 · min
83
max:99
min:83
máx: 69 · min:52
min: 52
max:69

Mniej znaczy więcej, dwa kawałki tworzą całość. Wygodna konstrukcja
z zakrzywionymi liniami dostosowanymi do klienta. Tapicerowane w
najwyższej jakości imitacji skóry, bardzo odporne na zużycie, z doskonałym
dopasowaniem szwów. Jest hydrauliczny, skrętny z hamulcem, wzmocniona
struktura wewnętrzna.

45
ØØ:45
66
66

TAPICERKA:
48

FOTEL ARCO
REF: YAHAKARCO
Praktyczny i ekonomiczny fotel fryzjerski o prostym designie i niektórych
retro wspomnieniach, dostępne w szerokiej gamie kolorów, od najbardziej
klasycznych po najbardziej efektowne, dzięki czemu możesz znaleźć ten,
który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ma regulowaną wysokość za
pomocą pedału hydraulicznego.

máx 106 · min
93
max:106
min:93
máx 67 · min
53
max:67
min:53

47
47

Ø 55
65
65

TAPICERKA:
49

FOTEL RIALTO
REF: YAHAKRIALTO

max 98 ·min:85
min 85
max:98
max 62min:50
· min 50
max:62

Zainspirowany włoskim designem fotel Rialto oferuje powagę i prostość, a
także wygodę i elegancję. Tapicerowane skórą imitującą najwyższą jakość,
wysoce odporne na zużycie, z doskonałym dopasowaniem wszystkich szwów.
Jest hydrauliczny, skrętny z hamulcem, wzmocniona struktura wewnętrzna.
Dostępne w różnych kolorach, aby zaspokoić potrzeby najbardziej
wymagających.

TAPICERKA:
50

61

61

45
45

FOTEL OPTIMA
REF: YAHAEA-12124
Tapicerowane z najwyższej jakości imitacji skóry, bardzo odporne na
zużycie, z doskonałym dopasowaniem wszystkich szwów. Drobno wykonane
chromowane podłokietniki. Jest hydrauliczny, skrętny z hamulcem, wzmocniona
struktura wewnętrzna.

48
48

máx 96 ·min:82
min 82
max:96
máx 59 min:45
· min 45
max:59

66
66

45
ØØ:45
55,5
55,5

TAPICERKA:
51

FOTEL DODA
REF: YAHAKDODA

min 85 · máx
101
max:101
min:85
min 49 · máx
65
max:49
min:65

Mocne linie projektowe, dwuczęściowa kompozycja, w której są
charakterystyczne elementy wykończenia. Tapicerowane imitacją skóry
mazimskiej, wysoce odporne na zużycie, z doskonałym dopasowaniem
wszystkich szwów. Jest hydrauliczny, skrętny z hamulcem, wzmocniona struktura
wewnętrzna. Dostępny w kolorze czarnym, z możliwością tapicerowania w
innych kolorach.

4545

TAPICERKA:
52

64
64

FOTEL KUBIC
REF: YAHAKKUBIC

max 102 · min:88
min 88
max:102
max 75 ·min:50
min 50
max:75

Linia prosta w maksymalnej ekspresji, prostocie i pięknO idą w parze,
prezentując fotel Kubic. Solidny fotel z własną osobowością. Bardzo
wygodny dzięki gęstej piance ze wzmocnieniem lędźwiowym, o przyjemnym
dotyku. Tapicerowane w najwyższej jakości, bardzo odporne na zużycie, z
szeroką gamą kolorów do wyboru. Jest hydrauliczny, obraca się posiada
hamulc. Wzmocniona struktura wewnętrzna.

45
45
63
63

TAPICERKA:
53

FOTEL GLISS
REF: YAHAEA12131

min 85 · máx
100
max:100
min:85
max:62
min:48
min 48 · máx
62

Lekki i minimalny zapewnia nowoczesność i wizualną czystość w miejscu
pracy. Tapicerowane skórą imitującą najwyższą jakość, wysoce odporne na
zużycie, z doskonałym dopasowaniem wszystkich szwów. Jest hydrauliczny,
obrotowy i z hamulcem, wzmocnioną strukturą wewnętrzną. Dostępne w
różnych kolorach, od klasycznej czerni po uwodzicielską czerwień.

64
64

45
ØØ:45
ASIENTO 52x49

TAPICERKA:
54

FOTEL THEATER
REF: YAHAKTHEATHER.

max:100
máx 100 min:85
· min 85
máx 62 · min:46
min 46
max:62

Tapicerowane w najwyższej jakości imitacji skóry, bardzo odporne na zużycie,
z doskonałym dopasowaniem wszystkich szwów. Jest hydrauliczny, skrętny z
hamulcem, wzmocniona struktura wewnętrzna. Dostępne w wielu kolorach.

45
ØØ:45
63
63

TAPICERKA:
55

FOTEL JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAEA-12098

máx 96 min:82
· min 82
max:96
máx 66 · min
52
max:66
min:52

Prosty, funkcjonalny i elegancki. Kwadratowy ekskluzywny design,
zaprojektowany tak, by oferować duży komfort. Dobra opcja do każdego
wnętrza, zarówno klasycznego, jak i nowoczesnego. Tapicerowane imitacją
skóry o przyjemnej fakturze, która umożliwia łatwe lipizowanie.Ma kwadratową
podstawę, która zapewnia doskonałą stabilność.

62

TAPICERKA:
56

FOTEL BUDDY
REF: YAHAKBUDDY.
Mniej znaczy więcej, jak mówi słynne powiedzenie, a fotel BUDDY to najlepszy
przykład trzeźwości, nowoczesności, komfortu, elegancji, z połączeniem
prostych linii i półkuli przekształconej w siedzisko. Łatwe czyszczenie i
komfort na krześle z wysokiej jakości i wytrzymałym syntetycznym obiciem. Ma
regulowaną wysokość za pomocą pedału hydraulicznego.

min 80 · min:80
max: 92
max:92
32
min: 45 · max:
58
32
max:58
min:45

67
67
50
50
40
40

45
ØØ:45

TAPICERKA:
57

FOTEL BUDDY 2
REF: YAHAKBUDDY2.
Mniej znaczy więcej, jak mówi słynne powiedzenie, fotel BUDDY 2, podobnie
jak jego siostrzany model, jest przykładem wygody, elegancji, z połączeniem
prostych linii i półkuli przekształconej w siedzisko. Łatwe czyszczenie i
wygoda w fotelu z wysokiej jakości i odporną tapicerką estetyczną. Cztery
nogi doskonale stabilizują to krzesło.

30
30

66
66

75,5
75,5

48,5

4488

TAPICERKA:
58

FOTEL REVER
REF: YAHAEA-12040

max 100 ·min:83
min 83
max:100

max 70 · min
54
max:70
min:54

Praktyczny i ekonomiczny fotel do salonu, o prostym designie i niektórych
retro wspomnieniach, dostępne w szerokiej gamie kolorów, od najbardziej
klasycznych po najbardziej efektowne, dzięki czemu możesz znaleźć ten,
który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Mocne linie wzornicze,
dwuczęściowa kompozycja i poduszka, w której charakterystyczne elementy
wykończenia. Ma regulowaną wysokość za pomocą pedału hydraulicznego.

ASIENTO 46x44
RESPALDO 40

45
ØØ:45
64

TAPICERKA:
59

FOTEL ELA
REF: YAHL-7
Fotel Ela nadaje każdemu salonowi piękności oraz atmosferę wyróżnienia i
elegancji. Tapicerowane skórą imitującą najwyższą jakość, wysoce odporne
na zużycie, z doskonałym dopasowaniem wszystkich szwów. Podłokietniki o
prostym kroju i mocne szwy. Jest hydrauliczny, skrętny z hamulcem, wzmocniona
struktura wewnętrzna.

41,5
41,5

max:86 min:69
máx 66 ·min:55
min 55
max:69

12
12

73

TAPICERKA:
60

5500

FOTEL TOUCH
REF: YAHAKTOUCH
Podstawowy, wygodny i funkcjonalny model fotela, który można
dostosować do każdego rodzaju salonu. Szeroka podstawa ma
doskonałą stabilność dzięki kwadratowej strukturze. Ma podnośnik
wysokości, hydrauliczny z hamulcem, ergonomiczny podłokietnik
niezależnie od wzrostu osoby.

41
41
40

6611,5,5

max:104
min:88
min 88 · max
104

min 49 · max
63,5
max:63,5
min:49

40

61,5
61
,5

45
45

TAPICERKA:
61

FOTEL DADÁ
REF: IDBASIC647WH

84

Sutileza, elegancia, sofisticación. El FOTEL Dadá es todas estas cosas y
más. Cuenta con una línea de corte recto y funcional y una decoración
de costuras en blanco de exquisita brillantez. El tapizado surcado por los
dibujos que aporta el hilo, es una delicia a la vista.

54

TAPICERKA:
62

64

FOTEL ROMANTIC
REF: IDBASIC617BL

85

Este tapizado será un reclamo para nuestro negocio. El FOTEL Romantic
combina la elegancia de los sillones ingleses con líneas blancas que
renuevan y aportan frescura. Tapizado en similpiel de fácil limpieza es una
gran opción para llenar tu salón con estilo.

68

69

TAPICERKA:
63

FOTEL VELVET
REF: IDBASIC626BL

85

El FOTEL Velvet es una de nuestra novedades de 2019. Y como novedad
que es, vemos unas línes de diseño actuales y modernas con un toque casual
que aportará a nuestro negocio un estilo distinto al resto de tiendas. La
correa decorativa del Velvet es una llamada de atención en un tapizado
de similpiel de alta calidad, resistente y de fácil limpieza.

63

TAPICERKA:
64

55

FOTEL RIVER
REF: IDBASIC9225BL

108

Sencillez de forma en dos piezas. La estructura del FOTEL River está tapizadaa
en fibra sintética para su fácil limpieza y mantenimiento. Su elevación de
bomba hidráulica, su reposapiés y su reposacabezas ajustable, permiten un
gran ajuste tanto para cliente como para el profesional.

60

66

TAPICERKA:
65

FOTEL BASIC LINE
REF: IDBASICA8086
Tapicerowane skórą imitującą najwyższą jakość, wysoce odporne na
zużycie i rozcięcie, z dopasowanym szwem. Jest hydrauliczny, skrętny z
hamulcem, wzmocniona struktura wewnętrzna. Dostępny w czterech kolorach
dla różnych kombinacji.

55
55
43
43

65,55
65,

máx 61
max:61
min 51
min:51

84
84

50
50

TAPICERKA:
66

55
ØØ55

FOTEL STRAIGHT LINE
REF: IDBASICA8085
Retro design z metalowymi , które odróżniają go od innych foteli.
Tapicerowane w najwyższej jakości imitacji skóry, bardzo odporne na
zużycie, z doskonałym dopasowaniem wszystkich szwów. Jest hydrauliczny,
skrętny z hamulcem, wzmocniona struktura wewnętrzna.

49
49

6644

máx 63,5
max:63,5
min 48
min:48

84
84

9,5
449

4455

TAPICERKA:
67

FOTEL PADDED BASIC
REF: IDBASICA8147
Padded Basic to ekskluzywny fotel dla fryzjerów. Tapicerowane skórą, ma
mocne podłokietniki i miękkie siedzisko dla maksymalnego komfortu. Cechą
charakterystyczną tego modelu jest wyściełanie, ozdobione mozaiką. Te
fotele są opcją dla najbardziej wymagających klientów.

42
42

49
49

62

máx 55
max:45,5
min
45,5
min:55

93
93

50

49
49

TAPICERKA:
68

FOTEL ROUND DOT WHITE
REF: IDBASICA8146
Tapicerowany skórą syntetyczną ma zaokrąglone podłokietniki i miękkie
siedzisko dla maksymalnego komfortu. Cechą charakterystyczną tego modelu
jest wyściełane oparcie, ozdobione kryształkami. Fotel z mechanizmem
hydraulicznym, który moroczy luksusem.

45
45

min:57
máx 57
min 47
max:47

84
84

3366

75
75

55
ØØ55

TAPICERKA:
69

FOTEL CRYSTAL
REF: YAHMT-609A
Fotel Crystal jest z pewnością wyjątkowy, jego wielobarwny kwiatowy nadruk
sprawia, że mebel jest charakterystycznym elementem każdego salonu.
Ma regulowaną wysokość za pomocą pedału hydraulicznego. Można go
idealnie połączyć z myjnią Flamenco, aby uzyskać dopasowany salon.
Biała struktura z ozdobnymi kryształkami dodaje elegancji dynamicznemu
zestawowi.

min 77 · max
89
max:89
min:77

69

50
50

TAPICERKA:
70

FOTEL FLAMENCO
REF: YAHMT-611C

min 83 · min:83
max 93
max:93

Podobnie jak fotel Crystal, fotel Flamenco ma szczególny i charakterystyczny
design. Wielobarwny kwiatowy nadruk sprawia, że mebel jest
charakterystycznym elementem każdego salonu. Ma regulowaną wysokość
za pomocą pedału hydraulicznego. Można go idealnie połączyć z myjnią
Flamenco, aby uzyskać dopasowany salon. Bardziej trzeźwe i wyraźniejsze
linie niż Crystal, fotel które wyróżni Twój salon.

59

50
50

TAPICERKA:
71

FOTEL SPRING
REF: YAHMT-618B

min 80 · max
90
max:90
min:80

Spring, Crystal i Flamenco to fotele z charakterem. Fotele z unikalną tapicerką
dla wyjątkowego salonu piękności. Linia Spring jest bardziej miękka niż jej
siostry, specjalnie zaprojektowana dla osób poszukujących subtelności i
bardziej organicznych kształtów. Podobnie jak poprzednie, ma regulowaną
wysokość za pomocą pedału hydraulicznego i można go idealnie łączyć z
myjnią Flamenco, aby dopasować salon do siebie.

67

50
50

TAPICERKA:
72

FOTEL ROYAL LUXE
REF: IDBASICA0001
Wyściełane piankowe siedzisko zapewnia solidne wsparcie bez uszczerbku
dla wygody, tymczasem siedzisko oferuje dużą powierzchnię. Podnośnik
hydrauliczny sprawia, że regulacja wysokości jest tak prosta, jak pociągnięcie
dźwigni. 5-częściowe chromowane metalowe krzesło jest dobrze zbudowane
i trwałe.

85
85

59

6262

60

60

TAPICERKA:
73

FOTEL ROUND ELIT
REF: IDMMT-581

max:103
máx 103 ·min:91
min 91
máx 64 ·min:52
min 52
max:64

Konstrukcja fotela Round Elit wykonana jest z lekkiego materiału, który
ułatwia jego przenoszenie w razie potrzeby. Oprócz tego, że jest znakiem
rozpoznawczym, ta bałkańska baza ma modernistyczny design i czyste linie.
Ma regulowaną wysokość za pomocą pedału hydraulicznego. A połączenie
czerni i bieli łączy się z każdym rodzajem salonu.

Ø 52
73

TAPICERKA:
74

FOTEL PARMA
REF: IDMPARMA

max 93 · min:82
min 82
max:93
max:58 min:46

Prostota, solidność i elegancja to fundamenty fotela Parma. Drobne linie na
podłokietnikach i podstawie. Ma regulowaną wysokość za pomocą pedału
hydraulicznego. A tapicerka z wysokiej jakości skóry syntetycznej pozwala na
łatwe i wygodne czyszczenie.

ASIENTO 47x40
RESPALDO
47x40
58
Ø58
Ø:
56
56

TAPICERKA:
75

TABORET-POCZEKALNIA SPRING
REF: YAHMT- 1701A

81
74,5

Taboret polietylenowy monoblokowy do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Produkt w 100% nadający się do recyklingu. Jego wyszukany kształt nadaje
mu wartości związane z nowoczesnością i sprawia, że szczególnie nadaje
się do wyposażenia salonów fryzjerskich i innych podobnych przestrzeni.

Color:
76

TABORET- HOKER BUDDY
REF: IDBASIC3025
Wyściełane pianką siedzisko zapewnia mocne podparcie bez uszczerbku
dla wygody, tymczasem siedzisko oferuje dużą powierzchnię do siedzenia.
Podnośnik gazowy sprawia, że regulacja wysokości jest tak prosta, jak
pociągnięcie dźwigni. Mobilny hoker z 5-punktową podstawą w kształcie
gwiazdy jest dobrze zbudowany i trwały.

33,5

máx 70 ·min:59,5
min 59,5
max:70

44
44,5
,5

TAPICERKA:
77

TABORET-HOKER DOT BLACK
REF: IDBASIC3023
Wykonany jest z wysokiej jakości skóry PCV i siedziska z pianki amortyzującej
dla maksymalnego komfortu, pięciogwiazdkowe koła. Idealnie nadaje się do
stosowania w salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych, menedżerach
tatuaży. Podnośnik gazowy do regulacji wysokości do odpowiedniej pozycji.

máx 64 ·min:49
min 49
max:64

ØØ32
32

TAPICERKA:
78

TABORET- HOKER ROUND BLACK
REF: IDBASIC3059
Wyściełane piankowe siedzisko zapewnia stabilne podparcie bez uszczerbku
dla wygody, a stołek oferuje szeroką powierzchnię podparcia. Podnośnik
gazowy sprawia, że egulacja wysokości jest tak prosta, jak pociągnięcie
dźwigni. Mobilna ławka z 5-punktową podstawą w kształcie gwiazdy jest
dobrze zbudowana i trwała.

máx 58,5 · min
47,5
max:58,5
min:47,5

Ø
31,5
Ø31,5

TAPICERKA:
79

TABORET- HOKER FERRARA
REF: IDMTAGAS
Specjalny hoker do nowoczesnego, funkcjonalnego, dynamicznego i
wysoce wszechstronnego cięcia w linii, który umożliwia sprzężenie u stóp
pięcioramiennej gwiazdy z obracającymi się kołami. Jego konstrukcja jest
wykonana z fornirowanego drewna i tapicerowana najwyższej jakości w
różnych kolorach. Dzięki funkcji podnoszenia gazem możemy regulować jego
wysokość.

TAPICERKA:
80

12

20

12

max:69
min:50
máx
69 · min
50

32

Ø
Ø: 52
52

TABORET FERRARA Z OPARCIEM
REF: IDMS9283
Przestronny taboret do cięcia z nowoczesną, funkcjonalną, obrotową i
wysoce uniwersalną linią, która umożliwia połączenie u stóp pięcioramiennej
gwiazdy z obracającymi się kołami i pierścieniem podnóżka. Jego konstrukcja
jest tapicerowana na ciepłym obwodzie w różnych kolorach. Z regulatorem
wysokości na gaz i wygodnym oparciem.

32
32

máx 99 ·min:82
min 82
max:99
máx 70 · min
53
max:70
min:53

28

28

ØØ:38
38

TAPICERKA:
81

HOKER RODEO
REF: IDMCARRO
Wszechstronny i lekki, pozwala na perfekcyjne wykonywanie ruchów
podczas wykonywania pracy. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia najwyższy
komfort. Zajmuje mało miejsca, aby nie utrudniać klientom i pracownikom.
Tapicerowane imitacją skóry o przyjemnej tekstuże, która umożliwia łatwe
czyszczenie. Nie można zapominać o pięcioramiennej stopie gwiazdowej z
obrotowymi kołami i podnośnikiem na gaz.

máx 59 ·min:50
min 50
max:59

4411

TAPICERKA:
82

34
34

Ø 50

FELTELE DLA DZIECI

Wysokiej jakości specjalne foteliki dziecięce o nowoczesnym
designie pojazdu. Jest to nowa i rewolucyjna koncepcja
zaprojektowana z myślą o wspaniałym doświadczeniu, gdy
odwiedzanie fryzjera jest przyjemne i wolne od dramatów.

FOTEL DZIECIĘCY INFANTI
REF: IDBASIC013

FOTEL DZIECIĘCY MINI
REF: IDMMT-05

FOTEL DZIECIĘCY SPORT
REF: IDBASIC002

88

41

37

56

110

84

84
71

63

63

93

Ø
Ø6060

Ø 55
100

83

PODKŁADKA DLA DZIECI NA FOTEL
REF: IDBASIC003
Wyściełana piankowa podkładka zapewnia mocne podparcie bez
uszczerbku dla wygody, tymczasem grubość pozwala na większą wysokość
dla wygody malucha.

16

43
22

TAPICERKA:
84

PODKŁADKA DLA DZIECI BAMBINO
REF: IDMS0361NG
Wyściełana piankowa poskładka zapewnia mocne podparcie bez
uszczerbku dla wygody, tymczasem grubość pozwala na większą wysokość
dla wygody malucha. Jego konstrukcja pozwala dziecku dopasować się
tak, aby nie zsuwało się na boki, a jego ochraniacz na nogi zapobiega
plamieniu naszego fotela nuszkami.

17

28

46

TAPICERKA:
85

RECEPCJA
RECEPCJE I POCZEKIWALNIE

RECEPCJA CRYSTAL
REF: YAHMT-S01
Dzięki zakrzywionemu designowi i białym wykończeniom z kryształkami jako
wypełnienie będziesz miał element projektu przy wejściu do swojego zakładu.
Ma dwie duże szklane półki, które zapewniają przejrzystość zestawu.
Zaprojektowany, aby przyciągnąć uwagę klientów i zapewnić komfort
pracownikowi.

63,5

100

17,5

126
126

60

88

RECEPCJA BUDDY
REF: YAHEA-78086BL
Dzięki zakrzywionej konstrukcji i czarno-białym wykończeniom umożliwia łatwe
czyszczenie i oświetlenie. Ma zakamuflowany otwór do przepuszczania kabli
z terminali handlowych i komputerów, a także wyjmowaną półkę z szynami na
klawiaturę i myszy. Ma dużą przestrzeń do przechowywania: dwie szuflady
pod wyjmowaną półką, wolne półki i dwie szafki boczne. Zaprojektowany,
aby przyciągnąć uwagę klientów i zapewnić komfort pracownikowi.

3366

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 90 cm
Ancho: 36 cm

909

Largo: 123 cm
Espacio de almacenaje: 2
cajones + baldas + 2 armarios
Kolor: Blanco y Negro
23

1 3
12

89

RECEPCJA MICHELANGELO
REF: IDMS0813MA
Jest to recepcja o prostych liniach i prostych wykończeniach, które
dostosowują się do dekoracji każdej recepcji. Ma stół roboczy, który
pozwala na ustanowienie komputerów i miejsce na dokumenty. Ma dwie
szuflady i szafę, miejsce na wieżę komputerową, a także wyjmowaną tacę
z szynami na klawiatury i myszki. Jest to prosta i idealna opcja na recepcje.

126
126

86

29
29

40
40

90

32
32

54,5
54,5

46
46
14
14

29
29

RECEPCJA BASIC DECO
REF: IDMMT-38
Jest to recepcja o prostych liniach i prostych wykończeniach, który
dostosowuje się do dekoracji każdego przyjęcia. Ma stół roboczy, który
pozwala na konfigurację komputerów i miejsce na dokumenty. Ma trzy
szuflady oprócz miejsca na wieżę komputerową, ma również zakamuflowany
otwór do prowadzenia kabli z terminali handlowych i komputerów, a także
wyjmowaną tacę z szynami na klawiatury i myszki. Jest to prosta opcja i
idealna na recepcje.

118
118

52

88

88

42,5

91

ŁAWKA-POCZEKALNIA JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAKCOSMO
Ta 3-osobowa sofa wykonana z wysokiej jakości sztucznej skóry oferuje
optymalny komfort siedzenia. To świetna opcja, aby nadać salonowi
odrobinę elegancji.

157,5
157,5

55

52
52

14

14

1111

TAPICERKA:
92

20
20

ŁAWKA-POCZEKALNIA POLAR
REF: YAHEB-6502
Sofa tapicerowana jest wysokiej jakości wytrzymałą sztuczną skórą, która jest
mocna i łatwa do czyszczenia. Prosta konstrukcja wyróżnia się doskonałymi
szwami. Sofa jest dobrze zbudowana ze stabilnymi nogami, które zapewniają
jej długą żywotność.

73
73

TAPICERKA:

60

128

93

ŁAWKA-POCZEKALNIA BOLONIA
REF: IDMRSILLB
Ta dwuosobowa sofa nie zajmuje dużo miejsca i oferuje proste linie
do dekoracji każdego pomieszczenia, zarówno nowoczesnego, jak i
klasycznego. Posiada szeroką część wypoczynkową i grubą wyściełaną
poduszkę, aby zapewnić wygodne uczucie siedzenia.

107
107

20

20

75

75

50

107
107

TAPICERKA:
94

5757

115
115

ŁAWKA-POCZEKALNIA DA VINCI
REF: IDMS0332
Ławka-poczekalnia dla fryzjerów i estetyczek o prostej i eleganckiej linii. W
pełni tapicerowane wysokiej jakości poliuretanem, który zapewnia komfort
klienta i umożliwia łatwe czyszczenie. Ma oparcie i wyściełane siedzenia
oraz chromowane nogi.

111
111

80
6622

27
4343

TAPICERKA:

160

95

KANAPA CHESTER 3 OSOBOWA
REF: IDMSILCHEST3
Klasyczny angielski wzór prawie bez słów. Wszystkie ikony dekoracji.
Sofa CHESTER zapewnia wyróżnienie i elegancję w salonie, ponieważ
nieuchronnie staje się centrum uwagi. Jego styl kapitański, silne ramiona i
solidne nogi nadają mu kultowy wygląd. Sofa 3-osobowa CHESTER oferuje
styl, który przetrwał z czasem.

71

7777

TAPICERKA:
96

183

KANAPA CHESTER 2 OSOBOWA
REF: IDMSILCHEST2
Wybierając kanapę CHESTER: klasycyzm i powaga ziemistego asortymentu
(czekoladowy brąz, bordo lub szary) lub uderzająca nuta z uderzająco
jasnoróżowym. Ma również możliwość dostosowania własnego wydruku. W
każdym razie poczujesz wygodę i miękkość tapicerki z imitacji skóry, ponieważ
komfort nie jest sprzeczny z estetyką.

71

7777

TAPICERKA:

132
132
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KANAPA CHESTER
REF: IDMSILCHEST3

CHCESZ WYJĄTKOWY I EKSKLUZYWNY CHESTER?
Wyślij nam swój projekt i
spersonalizujemy twoją kanapę!

98

FOTEL CHESTER JEAN CLAUDE OLIVER 2 Y 3 PLAZAS
REF: JCOSILCHEST2 / JCOSILCHEST3

99

POMOCNIKI
TOALETKI, WÓZKI – POMOCNIKI,
UCHWYTY
DO
SUSZAREK,
PODNÓŻKI.
WSZYSTKO, CO POTRZEBUJESZ DO
WYKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚĆ.

TOALETKA FLAMENCO

TOALETKA CRYSTAL

REF: YAHMT-1076A

REF: YAHMT-1081

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 155 CM
SZEROKOŚĆ: 80 CM
WYSOKOŚĆ LUSTRA: 93 CM
SZEROKOŚĆ LUSTRA: 59 CM
SZEROKOŚĆ PÓŁKI: 19 CM
GRUBOŚĆ OK. STRUKTURA: 20 CM
WAGA: 22 KG
KOLOR: BIAŁY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 190 CM
SZEROKOŚĆ: 90 CM
WYSOKOŚĆ LUSTRA: 151 CM
SZEROKOŚĆ OK. RAMA: 18 CM
WYSOKOŚĆ OK. PÓŁKA: 66 CM
KOLOR: CZARNY
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TOALETKA BASIC DECÓ ONE

TOALETKA SPRING

REF: IDMMT-1073A

REF: YAHMT-1084

TOALETKA DOBLE ROYAL
REF: YAHMT-1084
ECLYPSE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 170 CM
SZEROKOŚĆ: 79CM
WYSOKOŚĆ LUSTRA: 133 CM
SZEROKOŚĆ LUSTRA: 70 CM
SZEROKOŚĆ PÓŁKI: 38 CM
KOLOR: BIAŁY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 168 CM

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

SZEROKOŚĆ: 74 CM

Alto TOTAL: 192cm

WYSOKOŚĆ LUSTRA: 151 CM

Ancho TOTAL: 85cm

SZEROKOŚĆ LUSTRA: 57 CM

Alto del Espejo: 136cm

SZEROKOŚĆ RAMY: 8,5 CM

Ancho del Espejo: 60cm

KOLOR: ZŁOTY.

Kolor: Negro
103

TOALETKA JEAN CLAUDE OLIVIER

TOALETKA BASIC DECÓ TWO

REF: IDMJCOTOC

REF: IDMT-1074A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 178 CM
SZEROKOŚĆ: 77,5 CM
WYSOKOŚĆ LUSTRA: 150 CM
SZEROKOŚĆ LUSTRA: 50 CM
SZEROKOŚĆ RAMY: 14 CM
SZEROKOŚĆ PÓŁKI: 60 CM
KOLOR CZARNY
SREBRNE ROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 168 CM
SZEROKOŚĆ: 74 CM
WYSOKOŚĆ LUSTRA: 151 CM
SZEROKOŚĆ LUSTRA: 57 CM
SZEROKOŚĆ RAMY: 8,5 CM
KOLOR: CZARNY
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TOALETKA BASIC LINE

TOALETKA PODWÓJNA ROUND ELIT

REF: IDBASICG038

REF: IDMMT-1069A

PODWÓJNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
WYSOKŚĆ RAMY: 180 CM
SZEROKOŚĆ RAMY: 70,5 CM
PÓŁKA: 50 X 21 CM
WYSOKOŚĆ OK. PÓŁKA: 74,5 CM
KOLOR: BIAŁY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 226 CM
SZEROKOŚĆ: 155 CM
WYSOKOŚĆ LUSTRA: 100 CM
SZEROKOŚĆ LUSTRA: 68 CM
PÓŁKA: 86X86 CM
WAGA: 90 KG
KOLOR CZARNY
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WÓZEK FRYZJERSKI FLAMENCO

WÓZEK FRYZJERSKI CRYSTAL

REF: YAHMT-57A

REF: YAHMT-77

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 96 CM
SZEROKOŚĆ: 34 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 38 CM
SZUFLADY: 4 SZT.
SZUFLADA: 39,5 X 26,5 X 7,5 CM
SZUFLADY: 48 X 32 CM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 87 CM
SZEROKOŚĆ: 31 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 39 CM
SZUFLADY: 5 SZT.
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WÓZEK- POMOCNIK YAHARI DELUXE

WÓZEK-POMOCNIK FERRARA

REF: YAHT-100A-GR

REF: IDMFERKIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 86 CM
SZEROKOŚĆ: 39 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 43 CM
SZUFLADY: 4 SZT.
SZUFLADA: 35 X 25 X 7 CM
KOLOR: SZARY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 82,5 CM
SZEROKOŚĆ: 37,5 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 32 CM
SZUFLADY: 5 SZT.
SZUFLADA: 38 X 26,5 X 7 CM
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WÓZEK- POMOCNIK 5-PÓŁKOWY

WÓZEK- POMOCNIK PARMA

REF: IDMBD53831

REF: IDMBD46848

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 87 CM
SZEROKOŚĆ: 29 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 38 CM
SZUFLADY: 5 SZT.
SZUFLADA: 39,5 X 23 X 7 CM
SZEROKOŚĆ TACKI: 36 X 54 CM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 83,5 CM
SZEROKOŚĆ: 30 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 37 CM
SZUFLADY: 5 SZT.
SZUFLADA: 38 X 23 X 7 CM
SZEROKOŚĆ TACKI: 44 X 33 CM
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WÓZEK- POMOCNIK BASIC LINE

WÓZEK- POMOCNIK AIR LINE

REF: IDBASICE2033

REF: IDBASICE2029

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 80,5 CM
SZEROKOŚĆ: 36,5 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 30 CM
SZUFLADY: 4 SZT.
SZUFLADA: 33,5 X 24 CM
SZEROKOŚĆ TACKI: 31 X 44 CM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 76,5 CM
SZEROKOŚĆ: 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 30 CM
TACKI: 5 SZT.
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WÓZEK EXCELLENS ( 3- PÓŁKOWY)

WÓZEK 3-PÓŁKOWY

REF: IDMRCAEE

REF: IDMCAEST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 84 CM
SZEROKOŚĆ: 48 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 30 CM
SZUFLADY: 1 SZT.
SZUFLADA: 36 X 23 X 6 CM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 94 CM
SZEROKOŚĆ: 50 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 40 CM
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POMOCNIK MADRID

POMOCNIK PARIS

REF: IDMBD39862

REF: IDMBD40855

POMOCNIK AUXILIAR
REF: IDAUXBD-52A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAX. WYSOKOŚĆ: 99 CM
MIN. WYSOKOŚĆ: 85 CM
TACKA: 46 CM
KOŁA: 53 CM
Ø Ruedas: 53cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAX WYSOKOŚĆ: 78 CM
MIN. WYSOKOŚĆ: 45 CM
TACKA: 45 CM
KOŁA: 55 CM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ: 108 CM
MINIMALNA WYSOKOŚĆ: 73 CM
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PODNÓŻEK OBELISCO
REF: IDMMT-Y

PODNÓZEK JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: IDMMMT-Q13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 25,5 CM
WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO
PRĘTU: 20 CM
SZEROKOŚĆ: 39 CM
Ø: 13 CM
112

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 19 CM
SZEROKOŚĆ: 30 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 19 CM
PRĘT: 30,5 CM

UCHWYT DO SUSZARKI ZE STOKĄ

UCHWYT DO SUSZARKI TAU

REF: IDAUXCE032A

REF: YAHAKTAU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 87 CM
Ø: 21,5 CM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYSOKOŚĆ: 82 CM
Ø: 22 CM

Ø TACKI: 24 CM

113

VERÓNICA RICO

TOALETKA VR DESIGN

BALDA PARED

REF: IDMVRD01

REF: IDMVRD05

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto TOTAL: 203cm

Alto TOTAL: 25cm

Ancho TOTAL: 71cm

Ancho TOTAL: 68cm

Alto del Espejo: 91cm

Fondo: 20cm

Ancho del Espejo: 61cm
Altura. Cajón: 29 cm

116

BALDA CIRCULAR PARED

ESTANTERÍA BAJA

REF: IDMVRD04

REF: IDMVRD03

ESTANTERÍA ALTA
REF: IDMVRD02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 106,50cm
Ancho TOTAL: 63cm
Ancho. Balda: 57cm
Fondo. Balda: 28cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ø: 21,5cm

Fondo: 19cm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 185,30cm
Ancho TOTAL: 54cm
Fondo TOTAL: 35cm
Ancho. Balda: 57cm
Fondo. Balda: 28cm
117

URZĄDZENIA
FRYZJERSKE
NAJLEPSZY SPRZĘT DLA TWOJEGO
SALONU FRYZJERSKIEGO.

FUTURAMIC PRZYSPIESZACZ SUSZENIA I ZABIEGÓW
REF: YAHTB-6082E-L

max:168 min:128
máx 130 · min 90
max:130
min:90
67
67

Futuramic nie tylko wysusza włosy, ale dba o nie. Dzięki zaawansowanej
technologii pozostawia włosy lśniące i miękkie.Panel cyfrowy, działający na
podczerwieni, umożliwia różne modele suszenia oraz zabiegów.

56

120

56

56

WAPOZON FRYZJERSKI WIELOZADAŃOWY
REF: YAHTB-007R2
Jest to profesjonalny i cyfrowy opryskiwacz. Główną funkcją jest otwieranie
porów, promowanie krążenia krwi i utrzymanie piękna. Para z aerozolu
pomaga nawilżyć skórę, jednocześnie może zmiękczyć włosy i przywrócić im
elastyczność.

80
80
46
46

62

150

30

121

KLIMAZON PRZYŚPIESZACZ SUSZENIA
REF: YAHKT-2000-L
Klimazon i akcelerator suszenia. Kompaktowa konstrukcja zapewnia
wygodne suszenie, inteligentne sterowanie cyfrowe, które umożliwia różne
tryby suszenia. Stała temperatura dzięki rurkom kwarcowym, które zapewniają
suszenie nieradioaktywne i nie zanieczyszczające oraz doskonałą
pielęgnację włosów. Suszenie utrzymuje 17% wilgoci, utrzymując nawilżenie,
zdrowie i połysk włosów.
61

61

max:144 min:100

38
38

68

122

SUSZARKA STOJĄCA 2 PRĘDKOŚCI
REF: IDMHD609
Atrakcyjna suszarka liniowa wykonana z ABS z podwójną wewnętrzną izolacją
nylonową. Kaptur z wędzonego plastiku chroni klienta i zapobiega ucieczce
ciepła. Ma dwie prędkości, bezpośrednią wentylację, z termoregulatorem
energii w celu dostosowania temperatury do potrzeb w każdym przypadku.

51

max:122
máx 122 · min 86 min:86

51

Ø 30

69
69

123

SUSZARKA STOJĄCA LCD
REF: IDMCASCLCD
Suszarka z ekranem LCD, sterowaniem cyfrowym, 2 prędkościami, kontrolą
temperatury i czasu.
Atrakcyjna suszarka liniowa, wykonana z podwójną izolacją wewnętrzną.
Kaptur z wędzonego plastiku chroni klienta i zapobiega ucieczce ciepła.

máx 172min:123
· min 123
max:172
77,5
77,5

48
48

Ø 30

Ø 62
Ø: 62

124

SUSZARKA WENECJA Z RAMIENIEM EXCELLENS 3200A
REF: IDMRSVEA
Suszarka z ramieniem, 2 prędkościami, kontrolą temperatury i czasu.
Atrakcyjna suszarka liniowa, wykonana z podwójną izolacją wewnętrzną.
Wędzony plastikowy kaptur chroni klienta i zapobiega ucieczce ciepła.

79

79

79
79

7474
30
ØØ 30

125

SUSZARKA + INFRAZON Z RAMIENIEM
REF: IDMHD-2238E-L
Lampa na podczerwień, aby skrócić czas ekspozycji zabiegów. Nowoczesny
design i najnowsza technologia. Obracająca się okrągła kula zapewnia
większą precyzję fali ciepa. Wykonany z aluminium i plastiku. Minutnik od
0 do 60. I potencjometr intensywności ciepła. Z przyciskiem włączania /
wyłączania, ochroną lamp i kompaktowym obwodem.

max:156 min:118

Ø 34
Ø 44
89

68

126

SUSZARKA + INFRAZON Z RAMIENIEM
REF: IDMHD-2238E-D
Lampa na podczerwień, aby skrócić czas ekspozycji zabiegów. Nowoczesny
design i najnowsza technologia. Obracająca się okrągła kula zapewnia
większą precyzję fali ciepa. Wykonany z aluminium i plastiku. Minutnik od
0 do 60. I potencjometr intensywności ciepła. Z przyciskiem włączania /
wyłączania, ochroną lamp i kompaktowym obwodem.

79
18,5

79

52

79

Ø 50

127

WAPOZON RIMINI
REF: IDMVARIM
Łaźnie parowe dla włosów otwierają mieszki włosowe, ułatwiają ich
czyszczenie oraz skóry głowy, poprawiają krążenie krwi i promują wzrost
włosów, nadając im lśniący i jedwabisty wygląd. Waporyzator Rimini to
bezpieczny sposób na wprowadzenie tego zabiegu do salonu fryzjerskiego.

máx 138 ·min:116
min 116
max:138

3377
33 7
7

56
ØØ: 56

128

WAPOZON RIMINI EXCELLENS 3200 F
REF: IDMRVREF
Służy do pielęgnacji włosów. Często można go stosować do usuwania
łupieżu, sterylizacji i leczenia włosów, a także odżywiania suchych i
zniszczonych włosów. Sprawi, że włosy będą bardziej lśniące i gładkie.

28
28

65

65

máx 148 min:118
· min 118
max:148

Ø 42

Ø 53

Ø 53

129

LAMPA INFRAZON
REF: IDMRIE5F
Nadaje się do zapewnienia hipotermii dla piękna kobiet. Solidna i trwała
konstrukcja. Podpora podczerwieni wykonana jest z żelaza, stabilna i
trwała. Zwłaszcza w części lampy, aby chronić żarówkę i bezpieczeństwo
użytkownika, używając siatki ze stali nierdzewnej, aby uniknąć poparzeń.

Ø 19
72,5

max:189,5 min:72,5

50

Ø 50

Ø: 50

119
119

130

131

ESTETYKA

ŁÓŻKA
I FOTELE
DLA NAJLEPSZEGO KOMFORTU
KLIENTA

ŁÓŻKO KOSMETYCZNE WODNE 1 SILNIK
REF: YAH3361B-1

Wielopozycyjne łóżko wodne. Możesz jednocześnie
regulować pozycję oparcia i podnóżka. Oraz jednocześnie
możemy regulować temperaturę, w której chcemy mieć
dostępną wodę.

TAPICERKA:
136

ŁÓŻKO WODNE WIELOPOZYCYJNE 4 SILNIKOWE
REF: YAH3361A-1

Relaks i dobre samopoczucie w jednym kroku. Wielofunkcyjne
łózko z materacem wodnym i chromoterapią. Całkowity
komfort, rozkołysany przez wodę. Wielopozycyjne łóżko
wodne. Położenie oparcia i podnóżka można jednocześnie
regulować. Jednocześnie możemy regulować temperaturę,
w której chcemy mieć dostępną wodę.

TAPICERKA:
137

FOTEL ELEKTRYCZNY DO PEDICURE FURMATIC
REF: YAHWB-6671C

Elektryczne krzesło z trzyczęściowe, z których wszystkie
można regulować w nachyleniu, za pomocą pedału, który
pozwala dopasować wiele pozycji do potrzeb profesjonalisty.
Ma podnóżki z wysuwanym i składanym podłokietnikiem.

89

56
56

58

44
24

110

TAPICERKA:
138

56

FOTEL- ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE FURMATIC
REF: YAHWB-6671B

Elektryczny fotel
trzyczęściowy, z których wszystkie
można regulować nachyleniem, za pomocą pilota, który
umożliwia dostosowanie wielu pozycji w celu dostosowania
do potrzeb profesjonalisty. Calkowicie rozkładane w 180º.

50

89

58

54
44

50
110

27

15

56

TAPICERKA:
139

ŁÓŻKO TRZYCZĘŚCIOWE ELEKTRYCZNE
REF: YAHABC-8686

Elektryczne łóżko trzyczęściowe, regulacja wysokości za
pomocą silnika elektrycznego. Wbudowany otwór na twarz.
Koła do transportu (nie przenoś z klientem na łóżku).
Rozkłada : część głowy i część stóp.

71
max:89 min:60

58

140

66

5
11005 186

TAPICERKA:

56

65,5

ŁÓZKO DO ZABIEGÓW
REF: YAHABC-8684

Elektryczne łóżko dwuczęściowe do zabiegów estetycznych.
Ma
stalową
konstrukcję,
która
zapewnia
duże
bezpieczeństwo i odporność. Obsługuje maksymalną wagę
250 kg. Posiada ręczną regulację pochylenia i wysokości.

max:78
min:63
Máx: 78 · Min:
63

66
66

TAPICERKA:

186

141

FOTEL DE PEDICURA
REF: YAHWB-3820D

Elegancki i wygodny fotel spa do pedicure i masażu z
wysokiej klasy sprzętem i niezrównanym stosunkiem ceny
do jakości. Funkcje hydromasażu i chromoterapii.

83
125

TAPICERKA:

12

137

40
136

142

72

FOTEL UNISEX BIAŁY
REF: IDMS3203BL

Fotel rozkładany unisex do fryzjerstwa i / lub makijażu. W
zestawie podnóżek i zagłówek. Okrągła podstawa zapewnia
jej stabilność. I zapewnia duży komfort dzięki różnym
pozycjom kratki. Jest to fotel zarówno dla mężczyzn,
jak i kobiet, do salonów fryzjerskich, kosmetycznych lub
barberskich. Jest to niewątpliwiy fotel wielofunkcyjny.
Ma pompę hydrauliczną, a jej podstawa jest okrągła i
chromowana.

61

TAPICERKA:

max:100
min:87
Máx: 100 · Min:
87
max:62
min:47
Máx: 62 · Min:
47

61

40
40

31
31

Ø 60

143

FOTEL DE MAN.& PED. HYDRAULICZNY TORINO
REF: IDMRSIMA

50

53

TAPICERKA:
144

41
39

91

50

90

23
23
25,5

Máx: 63 · Min: 50
63 min:50
max:

64

max:61
min:48
Máx: 61 · Min:
48

61

52

max:121 min:108

Fotel do zabiegów pedicure z wbudowanym jacuzzi.
Celem tego krzesła jest, aby klient czuł się komfortowo
i zrelaksowany. W tym celu ma duże oparcie, gumowe
zagłówki i wannę bąbelkową.

50

ROZŁADANY FOTEL DO PEDICURE TORINO
REF: IDMS0768BL

Fotel do salonów kosmetycznych szczególnie wskazany
do pedicure. Odporny na częste użytkowanie, z regulacją
wysokości i pełnym obrotem. Podnóżki, które zawiera, są
niezależne i rozkładane, podobnie jak zagłówek. Całkowicie
rozkładany przy 180º.

48
18 24

5252

TAPICERKA:

max:66 min:53

7777

39
11
173

145

ŁÓŻKO TURIN LUXE
REF: IDMCELUX

Łóżko z trzyczęściowe do zabiegów estetycznych i
konsultacji medycznych. Tapicerka wykonana jest z białej
imitacji skóry, co ułatwia czyszczenie. Posiada otwór i
wkładkę nosową do ewentualnych zabiegów na plecach,
a także zdejmowane ramiona, dzięki czemu nie stanowi
problemu dla każdego rodzaju zabiegu.

7700
50
50

60

72
72

TAPICERKA:
146

105

60
60

ŁÓŻKO KOSMETYCZNE SKŁADANE DO WALIZKI
REF: IDMCEMAL

Składane łóżko w kolorze białym. Wykonane z aluminium,
aby ułatwić transport. Tapicerka jest odporna na działanie
wody i wielu olejków używanych przez masażystów. Panel
Reiki, który umożliwia masaże z większym komfortem. I
składane oparcie w celu uzyskania różnych pozycji.

182

72
72

59
66

46

TAPICERKA:
147

ŁÓŻKO HYDRAULICZNE TURIN LUXE
REF: IDMCEHID

Hydrauliczne łóżko trzyczęściowe do zabiegów estetycznych
i konsultacji medycznych. Ma centralny tłok, który reguluje
wysokość i umożliwia obrót o 360º. Tapicerka wykonana jest
z białej imitacji skóry, co ułatwia czyszczenie. Posiada otwór i
wkładkę nosową do ewentualnych zabiegów na plecach, a także
zdejmowane ramiona, dzięki czemu nie stanowi problemu dla
każdego rodzaju zabiegu.

70
max:69 min:61
55,5

TAPICERKA:

46
60

80

148

60

149

URZĄDZENIA
I POMOCNIKI
OSTENTIE
NOWOŚCI
TWOJEGO SALONU.

DO

WÓZEK MANICURE
REF: IDMCAMAN
Piękny wózek do manicure, który ze względu na swoje
wymiary dostosowuje się do małych przestrzeni. Ma
bardzo dobry design i praktyczność, z szerokimi szufladami
i dużą stabilnością, ten wózek jest bardzo wygodny
dla profesjonalistów. W dolnej części znajdują się koła
ułatwiające poruszanie się, z szeroką górną półką.

48

30

152

36

36

30

40

STOLI DO MANICURE BASIC NAIL
REF: IDMMESANAIL
Stolik do manicure wyposażony jest w poduszkę na
nadgarstek i nadaje się zarówno do użytku profesjonalnego,
jak i osobistego. Gruba poduszka na nadgarstek obszyta
sztuczną skórą sprawi, że dłoń pozostanie w wygodnej
pozycji podczas manicure. Duży blat ma wystarczająco dużo
miejsca, aby umieścić dłoń, a także produkty do manicure.
Wbudowana szuflada umożliwia przechowywanie małych
narzędzi, takich jak obcinacze do paznokci, lakiery, pilniki
itp. 4 zablocowane kółka zostały zaprojektowane tak, aby
można było łatwo przesuwać stół. Co więcej, można go
praktycznie złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

10 38

46

92

72

24

6
34
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LUPA STOJĄCA (5X)
REF: IDML5AUM
Dzięki specjalnej konstrukcji ze światłami w połączeniu
z lupą możesz wyraźnie zobaczyć powierzchnię skóry,
paznokci lub subtelne zmiany na skórze. To urządzenie jest
niezbędnym urządzeniem wyposażenia salonu piękności
lub salonów paznokci. Dzięki kołowej podstawie zawsze
możemy zabrać go ze sobą do dowolnej części naszego
salonu piękności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
25 W / 220 V / 50 HZ
MEAS: 86,5 X 56,5 X 13,5
PODSTAWA: 60 X 60 CM

78
Ø 23

GW: 10 KG
50

68
Ø 60
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LUPA (5X)
REF: IDMLUPRT203
Dzięki specjalnej konstrukcji ze światłami w połączeniu z
lupą możesz wyraźnie obserwować powierzchnię skóry,
paznokci lub subtelne zmiany na skórze. To urządzenie jest
niezbędnym urządzeniem wyposażenia salonu piękności
lub salonów paznokci. Możemy umieścić go na dowolnym
stole roboczym, aby mieć go zawsze pod ręką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
25 W / 220 V / 50 HZ
DŁUGOŚĆ: 113 CM
WYMIARY OSTROŚCI: 18 CM X 26 CM

70

44

18
43

13
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WAPOZON PAVIA
REF: IDMVOPAV

Jest to profesjonalny i cyfrowy opryskiwacz. Główną
funkcją jest otwieranie porów, promowanie krążenia krwi i
utrzymanie piękna. Mgła z opryskiwacza pomaga nawilżyć
skórę, a jednocześnie może przywrócić elastyczność
włosów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
650 W / 220 V / 50 HZ
MAX. WYSOKOŚĆ: 112 CM
MIN. WYSOKOŚĆ: 86 CM
46
15

ŚREDNICA PODSTAWY: 52 CM
Diámetro Base: 52 cm
69
Ø 52

156

max:112 min:86

DŁUGOŚĆ RAMIENIA: 46 CM

WAPOZON RIMINI EX VOR-W

WAPOZON 2W1 FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

REF: IDMRVORW

REF: YAHTB-808
To jest profesjonalny opryskiwacz. Główną funkcją jest
otwieranie porów, promowanie krążenia krwi i utrzymanie
piękna. Mgła z rozpylacza pomaga nawilżyć skórę,
jednocześnie może zmiękczyć włosy i przywrócić im
elastyczność.

2w1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
650 W / 220 V / 50 HZ
MAX. WYSOKOŚĆ: 108 CM
MIN. WYSOKOŚĆ: 86 CM

Ø 20

DŁUGOŚĆ RAMIENIA: 60 CM

140

ŚREDNICA PODSTAWY: 56 CM

66
Ø 56

max:108 min:86

60
80

43

59
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LAMPA NA PODCZERWIEŃ LED
REF: IDEREDLED
Lampa na podczerwień do zabiegów estetycznych.
Terapia światłem podczerwonym LED obejmuje kontrolę
widocznych oznak starzenia i pomaga zachować młodszy
wygląd bez konieczności przeprowadzania agresywnych
zabiegów chemicznych. Dzięki temu zabiegowi na naturalne
światło możemy uzyskać efekt ściągający na skórze,
wygładzić zmarszczki, usunąć niedoskonałości, zmniejszyć
zaczerwienienia i zmniejszyć pory.

12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

24

152

25 W / 220 V / 50 HZ
DŁUGOŚĆ: 164 CM
WYMIARY OSTROŚCI: 24 CM X 12 CM
BAZA: 30 X 26 CM

92

30x26
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POWIĘKSZAJĄCA LUPA LED
REF: IDECOOLLIG
Dzięki specjalnej konstrukcji ze światłami LED w połączeniu
ze szkłem powiększającym możesz wyraźnie obserwować
powierzchnię skóry, paznokci lub subtelne zmiany na
skórze. To urządzenie jest niezbędnym urządzeniem
wyposażenia salonu piękności lub paznokci.

22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

16

160

25 W / 220 V / 50 HZ
DŁUGOŚĆ: 182 CM
WYMIARY OSTROŚCI: 22 CM X 16 CM
BAZA: 30 X 26 CM

92

30x26
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HIFU 1
REF: IDMRHIFU619
Jest to naturalna opcja procesu regeneracji skóry dla osób, które nie chcą
poddawać się zabiegom chirurgicznym.
System HIFU to emisja ultradźwiękowa o wysokiej intensywności, która
może skupić swoją energię, efekt powiększenia, na wybranych strukturach
głębokości, bez wpływu na tkanki powierzchniowe, takie jak naskórek. Jest
prezentowany jako skuteczna alternatywa dla zabiegów chirurgicznych,
nieinwazyjny, bez nacięć skóry, z natychmiastowymi i długoterminowymi
skutkami odmładzania i napinania skóry. subtelny na skórze.
System HIFU powoduje, na wybranej głębokości, wzrost temperatury, który
może osiągnąć między 65º - 75ºC, powodując natychmiastowe wycofanie i
restrukturyzację cząsteczek kolagenu i elastyny. Ten system całkowicie szanuje
powierzchowne warstwy skóry, naskórka, dzięki czemu jest nieinwazyjnym
zabiegiem bez okresu regeneracji.

HIFU
Nabuj: ¨ standardowe 5 sztuk DS10-1.5N,
DS10-1.5, DS7-3.0, DS4-4.5, BS4-13¨
Energia: 0,1-3,0 J (krok 0,1 J)
Godziny użytkowania: 10 000
Głębokość: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 13,0 mm
Częstotliwość: 4 MHz
Linia akcji: 1
160

Długość działania: 5,0-25 mm (regulowana: 1,0 mm / krok)
Tonal długość: 1-5 mm
Szerokość tonal:
System: 15-calowy kolorowy ekran dotykowy
Sposób użycia: tryb profesjonalny lub zalecany
Moc: 150 W.
Opakowanie: aluminiowe pudełko

- Eliminuje zmarszczki wokół oczu, ust i czoła.
- Podnoszenie i napinanie skóry policzków.
- Poprawia elastyczność skóry.
- Poprawia linie szczęki.
- Napina tkanki skóry czoła i uniesienia brwi.
- Poprawia wygląd skóry twarzy i ciała.
- Regeneracja nowego kolagenu i elastyny, z wynikami porównywalnymi
do uzyskanych przy wstrzykiwaniu kolagenu i kwasu hialuronowego. Usuwa

HIFU 11
REF: IDMRHIFU620
est to raczej technika alternatywna do klasycznej chirurgii.
Całkowity zabieg na twarz wynosi od 45 do 60 minut, w zależności od
leczonego obszaru. Po zakończeniu sesji pacjent może wykonywać
codzienne czynności. Zaczerwienienie i wszelkie powstałe efekty znikają w
ciągu kilku godzin po zabiegu. W przypadku stosowania do przebudowy
ciała leczenie HIFU jest włączone dla wszystkich, którzy mają nagromadzenie
tłuszczu.
W przypadku zabiegu HIFU w celu odmłodzenia twarzy zaleca się osobom,
które mają obszary skóry twarzy bardziej zrelaksowane i mniej jędrne.
Zabieg ten jest również wskazany dla osób, które przeszły operację chirurgii
plastycznej twarzy i chcą przedłużyć uzyskane wyniki.

S KO N C E N T R OWA N Y
ULTRADŹWIĘKOWY WYSOKA
INTENSYWNOŚĆ
zmarszczki na szyi.
- Poprawia i eliminuje wiotkość w całym ciele.
- Poprawia i eliminuje cellulit oraz pojawienie się „skórki pomarańczowej”
- Trwale niszczy błony tłuszczowe, osiągając znaczne zmniejszenie zlokalizowanych
otyłości w jamie brzusznej, ramionach, pośladkach, nogach, talii.
- Zapobiega wiotczeniu tkanek po zabiegu.
- Pomaga przedefiniować kontur ciała.

Nabuj: ¨ standardowe 3 sztuki DS4-3.0, DS4-4.5,
DS4-8.0¨
Energia: 0,2-2,0 J (krok 0,1 J, 18 kroków)
Godziny użytkowania: 10 000
Głębokość: 3,0 mm, 4,5 mm, 8,0 mm
Częstotliwość: 4 MHz
Linia akcji: 1-11 linii, regulowana

Długość tonalna: 1-5 mm (krok 0,1 mm, 40 kroków)
Szerokość tonalna: 1,0-10 mm (regulowana: 0,5 mm / krok)
POŁUDNIOWY ZACHÓD. 15-calowy kolorowy ekran dotykowy
Sposób użycia: tryb profesjonalny lub zalecany
Moc: 200 W.
Opakowanie: aluminiowe pudełko
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WKŁADY HIFU
REF: IDMRHIFU619CART.

WKŁADY:
1,5 mm na warstwę naskórka twarzy
3,0 mm dla warstwy skóry właściwej twarzy
4.5 dla warstwy SMAS samochodu
> 8,0 mm dla ciała

HIFU
162

S KO N C E N T R OWA N Y
ULTRADŹWIĘKOWY WYSOKA
INTENSYWNOŚĆ

163

2 W 1 PONADDZWIĘKOWY

NATURAL BIO BEAUTY EQUIPMENT
REF: IDEBEAUTY-666

REF: IDEBEAUTY-627

19,2

23,5

8

164

30W / 220V / 50Hz
Poprawia zmarszczki, drenaż
linfatyczny, ułatwia normalne krążenie
krwi i pomaga w leczeniu ciemnych
obszarów oraz plam.
Pomaga odzyskać młodość oraz
poprawia jasność, elastyczność i
nawilżenie skóry.

2 W 1 PONADDZWIĘKOWY

23,5

19,2

SUPERSONIC BIO

8

30W / 220V / 50Hz
- Łagodzą żylaki i ich zaczerwienienia.
- Usuń trądzik i popraw blizny.
- Poprawia krążenie krwi i metabolizm.
- Eliminacja plam i pigmentów.
- Poprawia zmarszczki, worki i cienie.
- Poprawia charakter skóry.

REMOVE SPOT INSTRUMENT URODY

SKIN SCRUBBER INSTRUMENT URODY

REF: IDEBEAUTY-650

REF: IDEBEAUTY-657A

19,2

23,5

8

25W / 220V / 50Hz
Esta máquina para la eliminación
de manchas es un equipo de
alta tecnología, con la ayuda
de la corriente de alta frecuencia
generada por la máquina; usted
puede eliminar las pecas, manchas
de la edad, pólipos, etc. al instante
sin sangrado, dolor y efectos
secundarios.

PEELING ULTRADŹWIĘKOWY

23,5

19,2

USUWANIE PLAM

15W / 220V / 50Hz
- Bezbolesny w celu wyeliminowania trądziku.
- Eliminacja blizn.
- Usunięcie naskórka.
- Eliminacja melaniny.
- Eliminacja zmarszczek.

8
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GALVANIC INSTRUMENT URODY

HIGH-FREQUENCY INSTRUMENT URODY
REF: IDEBEAUTY-667

REF: IDEBEAUTY-668

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ

8
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25W / 220V / 50Hz
- Wykorzystaj promieniowanie
ultrafioletowe do sterylizacji skóry i
przyspieszenia gojenia się ran.
- Pozbądź się wyprysków,
przebarwień i trądziku.

23,5

19,2

19,2

23,5

GALWANIZACJA

8

25W / 220V / 50Hz
- Skóra jest wolna od brudu, tłuszczu,
zanieczyszczeń z głębokich porów
skóry.
- Odżywia skórę i poprawia jej
kondycję.

INSTRUMENT URODY 2 W 1 HIGH-FREQUENCY & GLAVANIC

CLEAN-SKIN INSTRUMENT URODY

REF: IDEBEAUTY-671

REF: IDEBEAUTY-672

2 W 1 WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
I GALWANIZACJA

8

25W / 220V / 50Hz
- Wykorzystaj promieniowanie
ultrafioletowe do sterylizacji skóry i
przyspieszenia gojenia się ran.
- Pozbądź się wyprysków, przebarwień i
trądziku.
- Całkowicie usuń brud, zanieczyszczenia i
olej z głębokich porów skóry.
- Odżywia skórę i poprawia jej kondycję.

23,5

19,2

19,2

23,5

CZYSZCZENIE TWARZY

10W / 220V / 50Hz
- Masaż mechaniczny w celu
usunięcia brudu ze skóry i
naskórka.
- Wygodny masaż, aby
przygotować kolejny zabieg.

8
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2 W 1 VACUUM & SPRAY

INSTRUMENT URODY DIAMOND MIROPEEL

REF: IDEBEAUTY-670

REF: IDEBEAUTY-660A

2 W 1 VACUUM & SPRAY

MICRO-DERMABRAZJA

25W / 220V / 50Hz

8

168

- Usuwa wszelkie zabrudzenia,
zanieczyszczenia i głęboki tłuszcz
z porów skóry.
- Spryskać wodą leczniczą lub
tonizującą i uspokoić skórę

20W / 220V / 50Hz
23,5

19,2

19,2

23,5

8

Eliminuje starzenie się skóry,
poprawia jej teksturę, wybiela,
poprawia blizny i podrażnienia
skóry: przyspiesza krążenie krwi i
poprawia powiększone pory.

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ LUXE

EXCELLENS 2000 HF
REF: IDMR20HF

REF: IDMDIY-102

22
16

5

40W / 220V / 50Hz
Jest to rodzaj prądu elektrycznego o bardzo
korzystnych właściwościach dla skóry, stosowany po
ekstrakcji i przed maską w procesie oczyszczania
skóry dzięki emisji ultradźwięków.
Funkcje: wysoka częstotliwość i ultradźwięki
Wysoka częstotliwość: stylizuje skórę.
Ultradźwięki:
1. Działanie mechaniczne: Aktywuje metabolizm i krążenie.
2. Efekt kaloryczny: Uspokaja układ nerwowy i eliminuje ból.
3. Efekt chemiczny: Przyspiesza metabolizm na powierzchni i
wyrównuje pH skóry, osiągając lepsze wchłanianie produktów
leczniczych i większą sterylizację.
40W / 220V / 50Hz
25

20
11,5
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EXCELLENS 6000 HF

ULTRADŹWIĘKI

REF: IDMR6000

REF: IDMULTRA

25

20

11

40W / 220V / 50Hz

Funkcje: wysoka częstotliwość, ultradźwięki, galwanizacja, szczotka obrotowa,
odkurzanie i natryskiwanie.
Wysoka częstotliwość: Stylizuje skórę.
Ultradźwięki:
1. Efekt mechaniczny. 2. Efekt kaloryczny.
3. Efekt chemiczny.
Galwanizacja: Poprawia zdolność penetracji aktywnych cząsteczek na
powierzchni skóry. Obrotowa szczotka: Zapewnia całkowite złuszczanie.
Vacuum: Odkurza brud ze skóry.
150W / 220V / 50Hz
33

15
16
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Ultadzwięki to zespół ultradźwiękowych mikrowibracji wyposażony w
kompletny zestaw aplikatorów zaprojektowanych specjalnie do pracy
z każdym obszarem ciała lub twarzy. Energia wibrująca, generowana
dzięki fali ultradźwiękowej, zapewnia mikromasaż struktur tkanek.

CLEAN SKIN BRUSH

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ

REF: IDMRCSB

REF: IDMRHIFRE

25,5

6

40W / 220V / 50Hz
Jest to rodzaj prądu elektrycznego, który ma bardzo
korzystne właściwości dla skóry. Stosuj po ekstrakcji i
przed maską w procesie czyszczenia skóry.
Poprawia krążenie, ponieważ oprócz tego, że jest
użyteczny do oczyszczania twarzy, efekt masażu, jaki
oferuje twarzy, aktywuje mikrokrążenie. Zapewnia również
świetny połysk twarzy, co nadaje twarzy większy blask i
zmniejsza niedoskonałości. Złuszcza, tonizuje i nawilża,
a także zmniejsza rozmiary porów.

40W / 220V / 50Hz
25,5
6
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RADIOCZĘSTOTLIWOŚĆ EXCELLENS XP
REF: YAHIB-RF02
Napina skórę, wybiela i zmiękcza skórę, redukuje ciemne ślady, redukuje
zmarszczki, napina upadły brzuch po porodzie, kurze łapki, blepharoptozę,
zwiotczenie twarzy i brody, starzenie się skóry, spalanie tłuszczu, rozrzedzenie
ciała, poprawia asriccion, wzmacnia elastyczność.

100W / 220V / 50Hz

48
12
30
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KAWITACJA EXCELLENS XP
REF: YAHIB-5002
Kawitacja to użycie silnych fal ultradźwiękowych, które bezpośrednio
przenikają do cellulitu. Sprawia, że komórki cellulitu wibrują 36-40 tysięcy
razy na sekundę. Cofają cellulit i powodują jego rozpad na małe kawałki i
płyny przy użyciu określonej technologii.
Uwolnij cellulit, aktywuj cellulit, cofnij i rozpuść cellulit, aby osiągnąć cel
kształtowania ciała. Podczas użytkowania nie ma bólu ani uszkodzeń.

120W / 220V / 50 - 60Hz

48

30

12
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MEZOTERAPIA
REF: IDMMESOT
Bez zastrzyków z huches ma wspaniały efekt, bez ran, jest to bezpieczny
zabieg, który całkowicie eliminuje tradycyjną interwencję i zastrzyk z
mikroigłami.
Wykorzystuje elektroporację i elektroosmozę, aby zapewnić odżywianie
głębokich komórek, drenaż limfatyczny, promować metabolizm, krążenie krwi i
układ limfatyczny, a także redukować zmarszczki, wybielanie skóry i utrzymuje
wilgoć, poprawia cellulit, Przyspiesza rozpuszczanie tłuszczu i utratę wagi.
W odniesieniu do produktów przeznaczonych wyłącznie do pielęgnacji
skóry, skutecznie wchłania produkty znacznie szybciej i dokładnie rozwiązuje
problemy z produktami, które docierają do naskórka jedynie poprzez
skrócenie okresu leczenia.

120W / 220V / 50 - 60Hz

35

20
33
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OKSYBRAZJA TLENOWA VITAL STREAM FACIAL BEAUTY MACHINE.
REF: IDMBD-925
Używaj wyłącznie czystego tlenu i wody do wykonywania zabiegów
estetycznych o bardzo szerokim zakresie:
1. Usuwanie blizn: blizny potrądzikowe spowodowane przez ciepło, zabiegi
chirurgiczne, zabiegi laserowe itp.
2. Eliminacja zmarszczek: rozstępy, zmarszczki wokół ust, oczu, brwi i szyi.
3. Odmłodzenie skóry: usuwa pigmenty i napina pory, całkowicie oczyszcza
skórę, poprawia elastyczność i koloryt skóry.
4. Eliminacja trądziku: usuwa z niego trądzik, zaskórniki i blizny.

120W / 220V / 50-60Hz

150

95

40

44
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WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEAUTY EX9000 LUXE
REF: IDMR9000

12 w 1
- Wysoka częstotliwość,
- Ultradźwięki,
- Opryskiwacz,
- Vacuum,
- Remove spot,
- Szczoteczka do twarzy,
- Wapozon,
- Lampa Woods,
- Lupa,
- Zimny młotek,
- Ciepły młotek,
- Rama dermobrazji z diamentową
końcówką.

880W / 220V / 50Hz
40
61

96
31

20

30
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SLIM&SHAPING COMPLEX EX2000
REF: IDMRSSC

Elektrostymulacja za pomocą
impulsów elektrycznych, które
powodują skurcze mięśni, aw
konsekwencji efekt podobny do
uzyskiwanego podczas ćwiczeń
mięśni, aw konsekwencji efekt
podobny do tego, który można
uzyskać poprzez ćwiczenie mięśni.
Programy:
Utrata masy ciała
Atycelulit
Tonowanie
Masaż drenażu limfatycznego
Relaksują mięśnie

41
14
27
8

85

27

37

50W / 220V / 50Hz
33

34

177

LASER DIODOWY 808N USUWANIE WŁOSÓW HKS906
REF: IDMDIODOLIGHT

Laser diodowy ma dłuższą długość fali niż lasery aleksandrytowe i rubinowe. (Laser
Rubiego to czerwona wiązka światła używana do uderzenia ciemnej melaniny, która jest
pigmentem biologicznym obecnym w mieszkach włosowych.)
Dlatego dioda może wnikać głębiej w skórę, umożliwiając leczenie osobom o ciemnej
skórze, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch laserów.

półprzewodnik
- Temperatura: 0-5 stopni
- Napięcie: AC 220 V / 50 Hz lub AC 110
V / 60 Hz
- Certyfikaty: CE LVD, CE EMC
- Rozmiar: 82 x 60 x 125 cm
- Waga: 71 kg
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- Rodzaj lasera: laser diodowy.
- Długość fali lasera: 808 nm
- Moc: 1000 W.
- Ekran: 10,4-calowy ekran dotykowy
- Rozmiar plamki: 10 * 16 mm
- Szerokość impulsu: 1- 400 ms
- Energia: 1-120J / cm2 regulowana
- Częstotliwość: 1-10 Hz
- Układ chłodzenia: woda + powietrze +
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PODSTAWA DO URZĄDZEŃ ESTETYCZNYCH
REF: IDEBASE3
Tak solidna jak praktyczna i mobilna. Podstawa urządzenia łączy
neutralną i elegancką estetykę z niezawodnością, którą się przyczynia
tak, jak powinna. Solidne, wszechstronne i niezawodne wsparcie dla
profesjonalnych urządzeń zawsze pod ręką.
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PRESOTERAPIA ELECTRO-BEAUTY SCULPT
REF: IDMRTSE5
FUNKCJ PRESOTERAPII
To urządzenie zostało starannie zaprojektowane do stosowania w
estetyce, fizjoterapii, medycynie estetycznej i angiologii do drenażu
i redukcji endemicznych chorób żylnych i limfatycznych. Powoduje
aktywację krążenia zwrotnego (żylnego i limfatycznego), stymulując
reabsorpcję płynów śródmiąższowych i drenaż tych cieczy w kierunku
filtrów organicznych.
ODCHUDZENIE
- Elektryczność niskiej częstotliwości może stymulować mięsień, aż
do uzyskania efektu dreszczy lub skurczu, który rozkłada dużą liczbę
komórek tłuszczowych.
- Elektryczne podkładki umieszczone w dokładnych punktach mogą
regulować funkcję organizmu wewnętrznego, przyspieszając metabolizm
i zapobiegając tworzeniu się nowych komórek tłuszczowych.
- Promienie podczerwone przenikają bezpośrednio do struktury
komórkowej.
- Uwolniony tłuszcz generuje dużą ilość energii cieplnej, przyspieszając
krążenie krwi i węzłów chłonnych, Przyspieszając metabolizm
pośredniczący w katabolizmie komórek tłuszczowych, co również
sprzyja obniżeniu zawartości tłuszczu.
- Poduszki powietrzne, które regularnie napełniają się i opróżniają z
ciągłymi zmianami ciśnienia w celu dysocjacji i zniszczenia komórek
tłuszczowych.
ODMŁODZENIE
Kiedy prąd jonowy stymuluje nerwy sesyjne, które kończą się w naskórku,
zwiotczała skóra odzyskuje elastyczność i wytrzymałość.
- Relaksujący efekt korzystny dla układu odpornościowego.
- Krążenie krwi jest przyspieszone, a mięśnie udoskonalone dzięki
mikroelektryczności, która działa w ciele.
- Ciepło generowane przez promienie podczerwone zmniejsza
napięcie mięśni i rozluźnia je.
- Urządzenie stymuluje wchłanianie używanych produktów, wzmacniając
ich moc leczniczą.
- Zmniejsza stan zapalny.
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FUNKCJE ELEKTROSTYMULACJI
Elektrostymulacja mięśni jest sposobem na ćwiczenie mięśni za pomocą
impulsów
elektrycznych. Impulsy są generowane i przykładane elektrodami na
skórę obok mięśni, które mają być stymulowane. Impulsy naśladują
wcześniej potencjał czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego,
powodując skurcze mięśni. Elektrody ogólnie przylegają do skóry.
EEM jest formą elektroterapii lub rozrywki mięśni. Jest to technika
uzupełniająca do treningu sportowego, opublikowano wiele badań
w tym zakresie.
FUNKCJE TERMOTERAPII
Przez termoterapię rozumie się leczenie za pomocą gorąca
chorób i urazów. Ciepło terapeutyczne można zastosować za
pomocą promieniowania, przewodnictwa lub konwekcji przy użyciu
różnych metod, od promieniowania podczerwonego do aplikacji
parafiny, i można je zastosować na poziomie powierzchni lub na
poziomie głębokich tkanek. Termoterapia jest cennym narzędziem
terapeutycznym w wielu procesach traumatycznych i reumatycznych, a
jednym z jej głównych głównych efektów jest uśmierzenie bólu.

181

PRESOTERAPIA THERMOSLIM BODY SHAPER
REF: IDMRTSE4
FUNKCJ PRESOTERAPII
To urządzenie zostało starannie zaprojektowane do stosowania w
estetyce, fizjoterapii, medycynie estetycznej i angiologii do drenażu
i redukcji endemicznych chorób żylnych i limfatycznych. Powoduje
aktywację krążenia zwrotnego (żylnego i limfatycznego), stymulując
reabsorpcję płynów śródmiąższowych i drenaż tych cieczy w kierunku
filtrów organicznych.
ODCHUDZENIE
- Elektryczność niskiej częstotliwości może stymulować mięsień, aż
do uzyskania efektu dreszczy lub skurczu, który rozkłada dużą liczbę
komórek tłuszczowych.
- Elektryczne podkładki umieszczone w dokładnych punktach mogą
regulować funkcję organizmu wewnętrznego, przyspieszając metabolizm
i zapobiegając tworzeniu się nowych komórek tłuszczowych.
- Promienie podczerwone przenikają bezpośrednio do struktury
komórkowej.
- Uwolniony tłuszcz generuje dużą ilość energii cieplnej, przyspieszając
krążenie krwi i węzłów chłonnych, Przyspieszając metabolizm
pośredniczący w katabolizmie komórek tłuszczowych, co również
sprzyja obniżeniu zawartości tłuszczu.
- Poduszki powietrzne, które regularnie napełniają się i opróżniają z
ciągłymi zmianami ciśnienia w celu dysocjacji i zniszczenia komórek
tłuszczowych.
ODMŁODZENIE
Kiedy prąd jonowy stymuluje nerwy sesyjne, które kończą się w naskórku,
zwiotczała skóra odzyskuje elastyczność i wytrzymałość.
- Relaksujący efekt korzystny dla układu odpornościowego.
- Krążenie krwi jest przyspieszone, a mięśnie udoskonalone dzięki
mikroelektryczności, która działa w ciele.
- Ciepło generowane przez promienie podczerwone zmniejsza
napięcie mięśni i rozluźnia je.
- Urządzenie stymuluje wchłanianie używanych produktów, wzmacniając
ich moc leczniczą.
- Zmniejsza stan zapalny.
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FUNKCJE ELEKTROSTYMULACJI
Elektrostymulacja mięśni jest sposobem na ćwiczenie mięśni za pomocą
impulsów
elektrycznych. Impulsy są generowane i przykładane elektrodami na
skórę obok mięśni, które mają być stymulowane. Impulsy naśladują
wcześniej potencjał czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego,
powodując skurcze mięśni. Elektrody ogólnie przylegają do skóry.
EEM jest formą elektroterapii lub rozrywki mięśni. Jest to technika
uzupełniająca do treningu sportowego, opublikowano wiele badań
w tym zakresie.
FUNKCJE TERMOTERAPII
Przez termoterapię rozumie się leczenie za pomocą gorąca
chorób i urazów. Ciepło terapeutyczne można zastosować za
pomocą promieniowania, przewodnictwa lub konwekcji przy użyciu
różnych metod, od promieniowania podczerwonego do aplikacji
parafiny, i można je zastosować na poziomie powierzchni lub na
poziomie głębokich tkanek. Termoterapia jest cennym narzędziem
terapeutycznym w wielu procesach traumatycznych i reumatycznych, a
jednym z jej głównych głównych efektów jest uśmierzenie bólu.
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ESTERILIZADOR DE TOALLAS

CALENTADOR DE PARAFINA

REF: IDMRTOWE

REF: IDED-390A

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
75W/220V/50Hz
Alto: 17 cm
Ancho: 21cm
Fondo: 27cm
Kolor: Blanco

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
200W/220V/50Hz
Alto: 30,5cm
Ancho: 45,5cm
Fondo: 34,5cm
Kolor: Blanco
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ESTERILIZADOR DE OZONO
REF: IDMRSTER

ESTERILIZADOR UV
REF: IDMRGERM

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
8W/220V/50Hz
Ancho: 44cm
Fondo: 33cm

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
8W/220V/50Hz
Ancho: 37cm
Fondo: 21cm
Altura: 23cm
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MÁSCARA VIBRADORA
REF: IDVIBRAEX

Esta máscara vibradora se ha desarrollado principalmente para
mejorar la piel y prevenir las arrugas; se distingue por mejorar la
elasticidad del tejido facial; para uso a largo plazo, mejora el
aspecto de la piel y la devuelve su elasticidad.
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MEBLE
HOME STYLE
LICZ NA NASZĄ NOWĄ SERIĘ MEBLI,
ABY DEKOROWĆ SWÓJ DOM.

KRZESŁO EIFFEL
REF: IDMHOMECH001

Jeden z najpopularniejszych modeli awangardowego snu
ubiegłego wieku. Opiera się również na krześle DSW Eames,
klasyku, który nigdy nie wychodzi z mody. Styl, elegancja
i wygoda łączą się w unikalnym dziele, aby nadać jadalni
charakterystyczny akcent.
Oparcie z polipropylenu idealnie dopasowuje się do
ciała. Również podstawa z drewna bukowego jest
bardzo wytrzymała i bardzo wytrzymała. Połączenie tych
materiałów sprawia, że jest to bardzo wytrzymałe krzesło.
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TAPICERKA:
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KRZESŁO EIFFEL ODRI
REF: IDMHOMECH004ODRI

KRZESŁO EIFFEL PATCHWORD
REF: IDMHOMECH004PAT
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FOTEL EIFFEL
REF: IDMHOMECH002

Idealny zarówno do domu, jak i do biura, ponieważ jest
preferowanym miejscem do jadalni, salonu, kuchni,
sypialni itp. Długa nieskończona liczba zastosowań dzięki
neutralnemu designowi, ale nie zaniedbując piękna
czystych linii.
Siedzisko i oparcie wykonane są z jednego kawałka, idealnie
dopasowującego się do anatomicznego kształtu ciała.
Dodaj podłokietniki w tej samej strukturze dla większego
komfortu. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości
tworzywa polipropylenowego i matowego wykończenia.
Dlatego bardzo ułatwia konserwację i czyszczenie tego
modelu fotela terenowego. Nogi wykonane są z naturalnego
drewna bukowego, a ich prosta konstrukcja daje wrażenie
lekkości, a połączenie obu materiałów daje nowoczesny
fotel wypoczynkowe i styl skandi, który bardzo łatwo
można połączyć w każdym pomieszczeniu w domu.
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TAPICERKA:
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KRZESŁO EIFFEL QUILTED
REF: IDMHOMECH003

To krzesło oferuje wygodne, nowoczesne i eleganckie
rozwiązanie do jadalni Twojego domu. Wierzchołek
pikowanego krzesła Eiffla wydaje się być wizualnie
podzielony na dwa sześciokąty połączone podstawami>
jeden byłby oparciem, a drugi siedzeniem. Ten oryginalny
kształt jest znakiem rozpoznawczym serii pikowanych
krzeseł i taboretów.
Klasyk zawiera ikony designu, krzesło o awangardowym
designie, które dostosowuje się do każdego ustawienia
i dekoracji. Ta wersja pozwala wybierać między
kilkoma kolorami i ułatwia tworzenie bardzo osobistej i
niepowtarzalnej przestrzeni. Z drugiej strony jego osobliwa
struktura i wygodna tapicerka z geometryczną dekoracją
czynią go wyjątkowym.
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KRZESŁO NORDIC
REF: IDMHOMECH005A

Oferuje bardzo atrakcyjny design, idealny do nadania
niepowtarzalnego akcentu salonowi lub jadalni w domu.
Mogą również stać się idealnymi krzesłami do baru,
restauracji lub kawiarni, dzięki prostocie ich linii. Te
nordyckie krzesła stanowią jeden z najważniejszych
projektów XX wieku.

48
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Tworzą one jeden kawałek polipropylenu, bardzo
odpornego tworzywa sztucznego. Te krzesła są wyraźnie
zaprojektowane, aby zapewnić maksymalny komfort dla
użytkownika. Kształt oparcia idealnie dopasowuje się do
ciała, zapewniając optymalny wypoczynek. Aby dodać
komfort, siedzisko tych krzeseł Nordic ma wygodną
zintegrowaną poduszkę obitą wysokiej jakości skórą
ekologiczną.

TAPICERKA:
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STÓŁ EIFFEL
REF: IDMHOMETA004WH

Idealnie nadaje się do nadania wnętrzu lub sali
konferencyjnej odrobiny wystroju i przestrzeni. Ponadto
jest niezbędnym elementem dekoracyjnym, inspirowanym
marzeniem o stole Charles & Ray Eames DSW.
Górna płyta wykonana jest z płyty MDF, lekkiej, ale bardzo
wytrzymałej płyty wiórowej. Jest dostępny w kolorze
białym. Te neutralne odcienie wzmacniają minimalistyczny
charakter dzieła i harmonizują z jego ponadczasową
elegancją. Ponadto stanowią punkt nowoczesności.
Drewniane nogi są bukowe w kolorze naturalnym. Wyrazista
barwa typowa dla tego drewna pasuje do spokoju, który
emanuje z całego zestawu. Proste i czyste formy w
idealnej kombinacji. Przystawka łączących je metalowych
prętów jest inspirowana Wieżą Eiffla. Są inteligentnie
rozmieszczone, aby trzymać nogi w różnych punktach,
zwiększając w ten sposób stabilność stołu.

MAŁY
REF: IDMHOMETA003WH

DUŻY
REF: IDMHOMETA004WH
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TAPICERKA:
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STÓŁ NORDIC
REF: IDMHOMETA002WH

Idealnie nadaje się do tego stylu i przestrzeni w domu lub w
sali konferencyjnej. Ponadto jest niezbędnym elementem
dekoracji.
Górna deska wykonana jest z płyty MDF, lekkiej, ale bardzo
wytrzymałej płyty wiórowej. Jest dostępny w kolorze
białym. Te neutralne odcienie wzmacniają minimalistyczny
charakter dzieła i harmonizują z jego ponadczasową
elegancją. Ponadto stanowią punkt nowoczesności.
Drewniane nogi są bukowe w kolorze naturalnym. Wyrazista
tonacja tego drewna wpisuje się w powagę otaczającą cały
zestaw. Proste i czyste znaki w idealnej kombinacji.

MAŁY
REF: IDMHOMETA001WH
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DUŻY
REF: IDMHOMETA002WH
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22 307 47 54 · (Telefon Warszawa)
FAX: 0034 983 457 588

0034 682 500 500 Whatsapp -- Obsługa Klienta
www.postquam.com · postquam@postquam.com
Ctra. Burgos - Portugal Km.115,
47270 Cigales - Valladolid (Hizpania)
Poniedziałek-Piątek od 9 do 21.
Sobota od 9 a 14. Niedziela od 9 a 14.
facebook.com/PostquamCosmetic
twitter.com/postquam

