
CERTYFIKAT ORYGINALNOŚCI
SWAROVSKI®

GLAMOUR is the only collection of furniture with the 
Svarovski® certificate. Furniture was created for the most 
demanding customers, who are accustomed to associate 
with high quality products signed by world- class brands.

GLAMAOUR to jedyna kolekcja mebli fryzjerskich posia-
dająca certyfikat Swarovski®. Meble powstały z myślą  
o salonach dla najbardziej wymagających klientów, którzy 
na co dzień przyzwyczajeni są do obcowania z przedmio-
tami wysokiej jakości sygnowanymi markami światowej klasy.

www.panda.trzebnica.pl

KOLEKCJA GLAMOUR GLAMOUR COLLECTION

GLAMOUR fotel GLAMOUR chair
64 cm    47 cm    60 cm

GLAMOUR myjnia GLAMOUR washing unit
72 cm    94 cm    136 cm

GLAMOUR konsoleta GLAMOUR styling unit
94 cm    180 cm    4cm



OVO is the first collection of hairdressing furniture on the 
polish market, developed in a co-operation with the best 
designers and hairstylist. OVO – is a quintessence of com-
fort, functionality and futuristic design. The OVO furniture 
is more of a functional art masterpiece than just furnishings.

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

Pełna ofertadostępna w katalogu PANDA DESIGN, na naszej stronie internetowej oraz u autoryzowanych przedstawicieli.

OVO fotel OVO chair
62 cm    40 cm    50 cm

OVO myjnia OVO washing unit
78 cm    97 cm    140 cm

OVO konsoleta OVO styling unit
77 cm    195 cm    27cm

KOLEKCJA OVO OVO COLLECTION



SHINE is a full of glow collection, ideal solution for those 
who value luxury and comfort within inspiring interior with 
classical form of furnishings. Massive furniture provides 
comfort but openwork elements brings a touch of lightness 
and airiness. Functional solutions allow to enjoy these es-
thetic products for the professional purpose.

SHINE to kolekcja pełna blasku, dla ceniących luksus  
i wygodę, z inspirującymi przestrzeniami w zwartej formie 
mebla. Masywne meble zapewniają komfort pracy, a ażu-
rowe elementy wnoszą akcent lekkości i przewiewności. 
Funkcjonalne rozwiązania pozwalają cieszyć się tymi kla-
sycznymi meblami pod kątem estetycznym i zawodowym.

www.panda.trzebnica.pl

SHINE myjnia SHINE washing unit
86 cm    70 cm    121 cm

SHINE konsoleta SHINE styling unit
95 cm    198 cm    38cm64 cm    55 cm    55 cm

SHINE fotel SHINE chair

KOLEKCJA SHINE SHINE COLLECTION



SPA & WELLNESS collection is dedicated to day spa 
centers mainly. Some elements of the line are finished in 
natural wood enhancing the feeling of commune with na-
ture. Each piece of furniture can be made with logo of a 
salon to which it was intended. The dominant feature of 
that concept is a lying washing unit with a water mattress.

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

ściana wodna SPA&WELLNESS
SPA&WELLNESS water wall

myjnia LOTOS z materacem wodnym
LOTOS washing unit

86 cm    48 cm    233 cm

KOLEKCJA SPA&WELLNESS SPA&WELLNESS COLLECTION
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