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recepcja SIMPLE*

konsoleta
SIMPLE dwustronna**

konsoleta 
SIMPLE wolnostojąca**  konsoleta SIMPLE

kolekcja SIMPLE

recepcja z półkami recepcja z szufladami*

100 cm    100 cm    65 cm

płyta biała/śliwa wallis 

1 349 zł

83 cm    180 cm    24 cm

płyta śliwa wallis 

1 299 zł

83 cm    180 cm    42,7 cm

płyta śliwa wallis 

1 689 zł

83 cm    180 cm    65,6 cm

płyta śliwa wallis

2 999 zł

* opcjonalnie z szufladami - dopłata 299 zł
**   opcjonalnie z cargo - dopłata 899 zł

EXPRESS LINE
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 recepcja  
SIMPLE MINI*

regał 
SIMPLE wolnostojący

regał 
SIMPLE lewostronny wieszak SIMPLE

kolekcja SIMPLE

recepcja z szufladą* recepcja z półkami

67 cm    100 cm    67 cm

płyta biała/śliwa wallis 

999 zł

70 cm    180 cm    33,6 cm

płyta śliwa wallis 

669 zł

70 cm    180 cm    33,6 cm

płyta śliwa wallis 

949 zł

70 cm    180 cm    45 cm

płyta biała / śliwa wallis 

1 099 zł

EXPRESS LINE
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fotel GALAXY

 
myjnia GALAXY

 
skaje BASIC*

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 

1 485 zł

1 765 zł

1 730 zł

skaj Business

1 595 zł

1 875 zł

1 840 zł

skaj Exclusive

1 710 zł

1 990 zł

1 955 zł

* więcej rodzajów tapicerek (skaje Business oraz skaje Exclusive) dostępne jest na stronie
   www.panda.trzebnica.pl, w katalogu PANDA DESIGN oraz u naszych przedstawicieli

 80 cm    88 cm    130 cm

dowolny kolor tapicerki
obudowa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 535 zł | 2 650 zł | 2 760 zł
skaj Basic skaj Business skaj Exclusive

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia
 NOAH.TECH 8720

myjnia
 NOAH.TECH A-30

 
konsoleta NOAH III

 fotel
NOAH.TECH 8720

 fotel
NOAH.TECH A-30

kolekcja NOAH.TECH

89 cm    210 cm    20 cm

obudowa laminat 

2 389 zł

80 cm    105 cm    120 cm

skaj business A-30
obudowa antracyt

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 399 zł

80 cm    105 cm    120 cm

skaj basic 8720
obudowa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 279 zł

67 cm    79 cm    73 cm

skaj basic 8720 
obudowa czarna 

podstawa R

1 819 zł

67 cm    79 cm    73 cm

skaj business A-30
obudowa antracyt

podstawa R

 2 069 zł

EXPRESS LINE

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

765 zł

73 cm     96 cm     137 cm

skaj basic 111
obudowa biała

umywalka biała/czarna ODEON

2 530 zł

60 cm    55 cm    60 cm

skaj basic 111
jednoelementowa forma

miękka, owalna linia
futurystyczna bryła

859 zł
kolumna gazowa 4T/B

1 069 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 349 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 314 zł
kolumna hydrauliczna XC

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

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

myjnia
VEGA/OMEGA II

 
konsoleta AZARO

 
fotel OMEGA II

kolekcja OMEGA II

87 cm    200 cm    22 cm

płyta makassar trend

699 zł

64 cm    100 cm    119 cm

skaj basic 111 lub basic 4453
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 869 zł

64 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111 lub basic 4453
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

1 999 zł

64 cm    50 cm    70 cm

skaj basic 111 lub basic 4453
łatwy w utrzymaniu

ergonomiczny i stylowy
niebanalny kształt

989 zł
kolumna gazowa 4T/B

1 199 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 479 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 444 zł
kolumna hydrauliczna XC

EXPRESS LINE

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

1 119 zł

65 cm    95 cm    115 cm

skaj basic 111
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA
z uchwytami na kosmetyki

2 179 zł

65 cm    68 cm    65 cm

skaj basic 111
wygodne siedzisko
solidna podstawa

elegancki i funkcjonalny

1 219 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 499 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 464 zł
kolumna hydrauliczna XC

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia
DIVA.TECH/MALAGAkonsoleta COMODO

 
recepcja COMODO II

 
fotel MALAGA

kolekcja MODO

100 cm    110 cm    50 cm

płyta orzech/biała 

1 289 zł

80 cm    105 cm    120 cm

płyta orzech/biała

1 339 zł

72 cm    97 cm    113 cm

skaj basic 4453/basic 800  
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

1 899 zł

63 cm    54 cm    54 cm

skaj basic 4453/basic 800 
ciekawy kształt siedziska

funkcjonalna i elegancka forma

939 zł
kolumna gazowa 4T/B

1 149 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 429 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 394 zł
kolumna hydrauliczna XC

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

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

 
fotel AMIR II

konsoleta AMIR

kolekcja AMIR II

58 cm    109 cm    115 cm

skaj basic 111
chromowane podłokietniki

podstawa czarna 
umywalka biała/czarna PANDA 

z uchwytami na kosmetyki

1 899 zł

789 zł
kolumna gazowa 4T/B

999 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 279 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 244 zł
kolumna hydrauliczna XC

56 cm    50 cm    54 cm

skaj basic 111
chromowane podłokietniki

elegancka forma

70 cm    180 cm    45 cm

legno ciemne

999 zł

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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myjnia SIGMA IIkonsoleta SIGMA II

 
taboret SIGMA II

 
fotel SIGMA II

kolekcja SIGMA II

100 cm    110 cm    50 cm

skaj basic 111/basic 8720
wersja 5N/A 

679 zł

płyta orzech/biała

639 zł

59 cm    100 cm    120 cm

skaj basic 111/basic 8720
chromowane podłokietniki

podstawa czarna
umywalka biała/czarna COSMO 

2 869 zł

59 cm    51 cm    60 cm

skaj basic 111/basic 8720
chromowane podłokietniki

1 174 zł
kolumna gazowa 4T/B

1 384 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 664 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 629 zł
kolumna hydrauliczna XC

kolor umywalki nie
wpływa na cenę

EXPRESS LINE
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myjnia 
DIVA.TECH/CARO II

 
fotel CARO II

konsoleta 
dwustronna CARO

kolekcja CARO II

57 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111
lakierowane podłokietniki

podstawa czarna
umywalka biała/czarna PANDA 

z uchwytami na kosmetyki

1 929 zł

769 zł
kolumna gazowa 4T/B

979 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 259 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 224 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    57,2 cm

płyta makassar trend
dwustronna

półki boczne
podnóżek

1 484 zł

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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fotel CARAT

myjnia
DIVA.TECH/CARAT

 
konsoleta CARAT

kolekcja CARAT

75 cm    195 cm    29 cm

płyta metalik

1 069 zł

59 cm    100 cm    113 cm

skaj basic 113
chromowane podłokietniki

podstawa czarna
umywalka biała/czarna PANDA 

z uchwytami na kosmetyki

2 179 zł

59 cm    53 cm    56 cm

skaj basic 113
chromowane podłokietniki

1 049 zł
kolumna gazowa 4T/B

1 259 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 539 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 504 zł
kolumna hydrauliczna XC

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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pomocnik BARBER*

 
fotel BOND

podgrzewacz
do ręczników

WARM COMFORT

fotel JAMES

kolekcja BARBER

38 cm    92 cm    38 cm

1 959 zł

68 cm   110‒129 cm   110 cm

3 727 zł

45 cm    33 cm    30 cm

1 316 zł

69 cm   118‒126 cm   112 cm

3 505 zł

*produkt nie zawiera akcesoriów

EXPRESS LINE
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NOWOŚĆ!

fotel SAM

taboret BARBER

 
fotel DAVID

słupek
BABER POLE

kolekcja BARBER

64 cm    115‒129 cm    110 cm

2 989 zł

45 cm    45 cm    33 cm

skaj basic 111 
wersja 4N/A 

547 zł

68 cm    111‒129 cm    119 cm

4 858 zł

23 cm    72 cm    23 cm

599 zł

EXPRESS LINE
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fotel AGNES

myjnia
DIVA.TECH/AGNES

myjnia
FIONA

 
fotel BETTY

myjnia
DIVA.TECH/M VII

myjnia
DIVA.TECH/BETTY

myjnia
M VII BLACK

pozostałe MEBLE

64 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111 lub basic 4453
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

1 999 zł

64 cm    50 cm   70 cm

skaj basic 111 lub basic 4453

78 cm   100 cm   128 cm

skaj basic 111
boczki tapicerowane

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 199 zł

60 cm    51 cm   58 cm

 skaj basic 2156 lub basic 111
czarne podłokietniki

72 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

2 099 zł

72 cm    95 cm    113 cm

skaj basic 111
podstawa czarna

umywalka biała/czarna PANDA 
z uchwytami na kosmetyki

1 999 zł

72 cm    95 cm   113 cm

 skaj basic 2156 lub basic 111
czarne podłokietniki i podstawa
umywalka biała/czarna PANDA 

z uchwytami na kosmetyki

1 919 zł

839 zł
kolumna gazowa 4T/B

909 zł
kolumna gazowa 4T/B

1 049 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 119 zł
kolumna hydrauliczna XT/B

1 329 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 399 zł
kolumna hydrauliczna XM

1 294 zł
kolumna hydrauliczna XC

1 364 zł
kolumna hydrauliczna XC

EXPRESS LINE

10  ‒krotnie większa
trwałość obudowy

kolor umywalki nie
wpływa na cenę
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siodełko uniwersalne 

DLA DZIECI
fotel jednoosobowy

KLARA
kanapa dwuosobowa

KLARA

 recepcja EASY
 

taboret CHIN II taboret TF

podnóżek B
podnóżek  

P-CH
podnóżek

NOVA
 

podnóżek S

pozostałe MEBLE

skaj basic 111

225 zł
75 cm    70 cm    63 cm

skaj basic 111

649 zł

125 cm    77 cm    63 cm

skaj basic 111

999 zł

55 cm    105 cm    48 cm

płyta biała/czarna

899 zł

skaj basic 111
wersja 5N/A

439 zł

skaj basic 111
wersja 39/A

269 zł

154 zł 172 zł 209 zł 135 zł

EXPRESS LINE
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pomocnik
JOLLY

INJECTION

infrazon SPEED UP

suszarka ręczna
2001R GAMMA PIU

infrazon TSM 800

suszarka ręczna 
7005 GAMMA PIU

suszarka 3-biegowa 
DRAGON

myjka ultradźwiękowa 
ULTRASONIC CLEANER*

autoklaw  MED
z drukarką klasa B

sterylizator S-02sterylizator S-01*

 
nawilżacz IRIS nawilżacz VPO 800

sprzęt ELEKTRYCZNY

czarna obudowa 

na statywie 2 389 zł

2500 W 
czarna obudowa

399 zł

czarna obudowa 

na statywie 2 999 zł

1800 - 2100 W 
czarna obudowa 

249 zł

1000 W 
czarna obudowa 

na statywie  508 zł
 na wysięgniku 750 zł

258 zł 249 zł 599 zł

8‒litrowy      5 499 zł 
12‒litrowy    5 540 zł 
18‒litrowy    6 199 zł
23‒litrowy    7 128 zł

biała obudowa

na statywie  1 999 zł
biała obudowa 

na statywie  2 146 zł
 na wysięgniku 3 524 zł

*produkt nie zawiera akcesoriów

EXPRESS LINE
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pomocnik
JOLLY

INJECTION

pomocnik
NEW MODUS

COLOR*
pomocnik

NICE EXEL
pomocnik
MODUS

pomocnik
GIOTTO

pomocnik
TINTO*

pomocnik
MASTER

pomocnik  
MODUS IKERAT

pomocnik
BRAVO

POMOCNIKI

czarny

289 zł

biały, srebrny
lub czarny

529 zł

czarny

695 zł
srebrny lub czarny

799 zł

czarny

449 zł
czarny

430 zł

czarny

299 zł
czarny

399 zł
czarny

499 zł

*produkt nie zawiera akcesoriów

EXPRESS LINE

19



VITAKOZMETIKA d.o.o. I B.Kašića 6 I 51 000 Rijeka 
tel. +385 51 624 550 I gsm. + 385 912 808 563

e-mail: vita.kozmetika@inet.hr
www.vitakozmetika.net




