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I always take up challenges. That’s why 30 years ago  
I established PANDA, the very first polish company producing 
hairdressing & beauty furniture. In my country I had no one 
to pattern myself on but I had a group of qualified artisans, 
experienced in making furniture. 

Since then many things have changed. PANDA cooperates 
with the best designers, it uses the newest technology and it is 
up on the freshest trends. But still our furniture is handcrafted 
by experienced professionals who refine every single detail. 

I personally vouch for the quality of our furniture. And I hope 
you will appreciate their looks. 

Zawsze podejmuję wyzwania i dlatego prawie 30 lat temu  
założyłem firmę PANDA, pierwszą polską firmę produkującą  
meble fryzjerskie i kosmetyczne. W kraju nie miałem się na kim  
wzorować, ale dysponowałem wykwalifikowanymi i doświad-
czonymi w tworzeniu mebli rzemieślnikami.

Od tego czasu wiele się zmieniło, PANDA pracuje z naj-
lepszymi projektantami, wykorzystuje najnowocześniejsze  
technologie, jest na bieżąco z najnowszymi trendami. Wciąż 
jednak nasze meble są robione ręcznie przez doświadczonych 
fachowców, którzy dopracowują najmniejsze detale. 

Osobiście ręczę za jakość wykonania naszych mebli. Mam 
nadzieję, że docenicie także ich wygląd.

Krzysztof Pop
właściciel | the business owner
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TAPICERKI*
UPHOLSTERIES*

MOTORY I FUNKCJE 
MOTORS & FUNCTIONS

OPCJE MEDYCZNE
MEDICAL OPTIONS

OPCJE DODATKOWE****
EXTRA OPTIONS****

TYPO
SZEREG

 | TYPES

W
ERSJA

 | VERSIO
N

medyczna
gładka

kosmetolo-
giczna

miękka regulacja 
elektryczna 
wysokości

regulacja 
manualna 
wysokości

regulacja
elektryczna 

oparcia

regulacja 
manualna 
oparcia

elektrycznie 
regulowana 

kołyska

regulacja 
elektryczna
podnóżka

regulacja 
podnóżków

osobno

obrotowość
180°

euroszyny półka ze stali 
szlachetnej

podpórki
ginekolog.

wieszak na
kroplówkę

rolki z hamul-
cem

centralnym

pozycja 
bezpieczna 

anty-Trendelen-
burga

sterowanie
nożne

podgrzewanie 
materaca
częściowe

podgrzewanie 
materaca

całościowe

regulowane 
pneumatycznie 

podparcie 
lędźwiowe 

regulowane 
elektrycznie 
podparcie 
lędźwiowe

wałek pod 
kolana

półwałek pod 
kręgosłup 
lędźwiowy

kliny pod barki
(1 kpl. = 2 szt.)

podgłówek

medical cosmetic soft electrical height 
adjustment

manual height 
adjustment

backrest 
electrically 
adjustable

backrest 
manually 
adjustable

electrically 
tilting seat

electrically 
adjustable 

footrest

separately 
electrically 
adjustable 
footrests

180°
rotation

euro rails stainless steel 
shelf

gynecological 
rests

drip
hanger

central brake 
rollers

anti-Trende-
lenburg safety 

position

foot
control

partial heating 
of mattress

overall 
mattress 
heating

pneumatic ad-
justable spine 

supporter in the 
lower back

electrically adju-
stable spine 

supporter in the 
lower back

knee 
roller

half-spine 
under the lower 

back

shoulder 
wedges

(1 set = 2 pcs.)

headrest

SA
N

M
ED

SANMED
OEM — — — — — — — — — — —

SANMED
LUX PLUS — — — — —

SANMED
LUX — — — — — —

SANMED
BASIC PLUS — — — — —

SANMED
BASIC — — — — — —

SANMED
BASIC

ECONOMY
— — — — — —

ED
EN

LUX
— — — — — —

BASIC PLUS
— — — — — —

BASIC
— — — — — — —

ATH
EN

A

LUX
— — — — —

RELAX
— — — — — —

BASIC
— — — — — — —

H
IRO — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — —

FOTELE ZABIEGOWE | TREATMENT CHAIRS

****  DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE | ADDITIONAL CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST

***  WYMAGANA EUROSZYNA | EURO RAIL NEEDED

W CENIE | INCLUDED ZA DOPŁATĄ | EXTRA CHARGE

**  STEROWANIE MANUALNE | MANUAL CONTROL

*  UMIESZCZENIE LOGOTYPU ZA DOPŁATĄ | EXTRA CHARGE FOR LOGO PLACING
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A multifunctional specialist chair for treatments in beauty salons, as well as aesthetic medicine
and SPA rooms. It meets restrictive medical standards.

SANMED represents a range of specialist medical chairs which provide convenient working 
conditions of the staff and comfort of the patient. This custom-made chair is equipped with  
a series of amenities and additional variants which facilitate the maintenance of hygiene and 
sterile conditions during treatments. The versatile possibilities of adjustment make it a necessary 

element of a professional salon.

Wielofunkcyjny specjalistyczny fotel do zabiegów w salonach kosmetycznych, gabinetach  
medycyny estetycznej i SPA. Spełnia restrykcyjne normy medyczne.

SANMED to typoszereg specjalistycznych foteli medycznych, które zapewniają komfortowe 
warunki pracy personelowi oraz wygodę dla pacjenta. Ten produkowany na zamówienie fotel 
wyposażony został w szereg udogodnień oraz opcji dodatkowych, które ułatwiają zachowanie 
higieny i sterylnych warunków podczas wykonywanych zabiegów. Wszechstronne możliwości 

regulacji czynią z niego niezbędny element wyposażenia profesjonalnego gabinetu. 

SANMED
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A multidimensional range of adjustment of 
the patient’s position: from fully horizontal 
to sitting and the option of choosing the 
headrest in a standard or specialist version. 
Easy disassembly of armrests.

Wielopłaszczyznowy zakres regulacji pozycji 
pacjenta: od w pełni leżącej do siedzącej 
oraz możliwość wyboru zagłówka w wersji 
standardowej lub specjalistycznej. Łatwy 
demontaż podłokietników.
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A high level of hygiene obtained 
thanks to elimination of typical 
stitching in upholstery and automa-
tion, which induces the anti-Trende-
lenburg safety position with just one 
button.

A function of high elevation facilitating the 
work of every specialist and the option of 
folding to flat inclined position, or possibly 
obtaining a cradle effect.

Wysoki poziom higieny uzyskany 
dzięki eliminacji typowych prze-
szyć tapicerki oraz przez automa-
tyzację, która jednym przyciskiem 
ustawia fotel w pozycji bezpiecznej 
anty-Trendelenburga.

Funkcja wysokiego unoszenia ułatwiająca 
pracę każdemu specjaliście oraz możliwość 
rozkładania do pozycji płaskiej pochylonej, 
ewentualnie uzyskania efektu kołyski. 
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Custom-made medical chairs offer a reliable mode of action. Equipped with full foot control and finished with top quality upholstery as 
per the customer’s request.

multifunctional medical chair

Produkowane na zamówienie fotele medyczne cechujące się niezawodnymi mechanizmami działania. Wyposażone w pełne sterowanie 
nożne i wykończone wysokiej jakości tapicerką zgodnie z życzeniem klienta.

wielofunkcyjny fotel medycznySANMED OEM
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Fotel jest przeznaczony do specjalistycznych 
zabiegów medycznych, posiada euroszynę 
umożliwiającą montaż takich akcesoriów jak 
np. wieszak na kroplówkę.

The chair is dedicated for specialist medical 
treatments, it is equipped with an euro rail  
allowing for assembly of such accessories like 
a drip hanger.

wymiary (cm)
dimensions (cm)

  60 × 65 – 90 × 195 cm
  60 × 65 – 90 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje

motors & functions

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. pondóżka
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°

4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest 
1 FUNCTION: 1. 180° rotation
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Electric adjustment in accordance with 
hygiene requirements handsfree use with 
the option of high elevation to horizontal 
position. 

The option of using partial heating of the mattress and  
airbag supporting the lower back.

Elektryczna regulacja z zachowaniem  
wymogów higienicznych bez użycia rąk  
z możliwością wysokiego unoszenia do  
pozycji horyzontalnej.

Możliwość zastosowania częściowego podgrzewania 
materaca oraz poduszki powietrznej podpierającej od-
cinek lędźwiowy.
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Upholstered with smooth medical  
leatherette or specialist soft upholstery 
dedicated to cosmetic beds.

Tapicerowany gładkim medycznym 
skajem lub specjalistyczną miękką 
tapicerką dedykowaną dla łóżek 
kosmetycznych.
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multifunctional treatment chair

wielofunkcyjny fotel zabiegowySANMED LUX

Maximum sterility during treatments — the chair is equipped with foot control and the option of turnover by 180 degrees. Adjusted to  
performed medical treatments thanks to the use of the euro rail and the options of fitting additional medical accessories.

Maksymalna sterylność w trakcie zabiegów — fotel wyposażony w pełne sterowanie nożne i możliwość obrotu o 180°. Dostosowany do 
wykonywania zabiegów medycznych dzięki euroszynie i możliwościom mocowania dodatkowych akcesoriów medycznych.
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Returning to anti-Trendelenburg safety position 
with one button and ergonomic shape of the 
headrest.

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  60 × 65 – 90 × 195 cm
  60 × 65 – 90 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

max. 75 kg
max. 75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje : LUX
motors & functions: LUX

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests

motory i funkcje : LUX PLUS

motors & functions: LUX PLUS

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°

5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests
1 FUNCTION: 1. 180° rotation

Przywracanie do pozycji bezpiecznej anty-
-Trendelenburga za pomocą jednego przycisku 
oraz ergonomiczny kształt oparcia.
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Electrically adjustable medical chair with the option of choosing specialized medical upholstery or smooth medical skai. The chair is  
equipped with an additional function of partial heating of the mattress and an adjustable spine supporter in the lower back.

multifunctional treatment chair

Regulowany elektrycznie fotel medyczny z możliwością wyboru specjalistycznej tapicerki kosmetycznej lub gładkiego medycznego skaju. 
Fotel posiada dodatkowe funkcje częściowego podgrzewania materaca oraz regulowanego podparcia odcinka lędźwiowego.

wielofunkcyjny fotel zabiegowySANMED BASIC

22



wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  60 × 65 – 90 × 195 cm
  60 × 65 – 90 × 195 cm

waga (kg) 
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje : BASIC ECONOMY
motors & functions: BASIC ECONOMY

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest 

motory i funkcje : BASIC
motors & functions: BASIC

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest 

motory i funkcje : BASIC PLUS

motors & functions: BASIC PLUS

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacjaelektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°

4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest 
1 FUNCTION: 1. 180° rotation

A carefully profiled upholstery ensures an 
ergonomic shape of the mattress adapted to 
the anatomy of the whole body.

Starannie wyprofilowana tapicerka zapew-
niająca ergonomiczny kształt materaca, 
dopasowany do anatomii ciała.
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A chair dedicated to medical and cosmetic treatments with particular emphasis on foot care.

A seamless smooth medical or specialist cosmetic upholstery to choose from. Chairs with smooth 
vertical adjustment, option of backrest adjustment as well as spreading of footrest to the side. 

Dedicated to, among others, podologic treatments.

Fotel przeznaczony do zabiegów medycznych i kosmetologicznych ze szczególnym uwzględnieniem
pielęgnacji stóp. 

Do wyboru bezszwowa gładka tapicerka medyczna lub specjalistyczna kosmetyczna. Fotele  
z płynną regulacją wertykalną, możliwością regulacji oparcia oraz rozchylania podnóżków na 

boki. Przeznaczony m.in. do zabiegów podologicznych.

EDEN
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An option of wide configuration of the chair 
according to needs in the final destination.

Możliwość szerokiej konfiguracji fotela ade-
kwatnie do potrzeb w docelowym miejscu 
przeznaczenia.
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A soothing feeling of warmth thanks to the 
use of a mattress heating system.

Chair equipped with the function of high 
elevation and the option of change of  
position by 180 degrees.

Fotel z funkcją wysokiego unoszenia i możli-
wością zmiany pozycji o 180 stopni.

Kojące uczucie ciepła dzięki zastosowaniu
systemu podgrzewającego materac.
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EDEN LUX

A multifunctional chair steered with foot control. Comfortable use thanks to a separate control of footrest. Possible assembly of the euro rail 
guarantees the option of using gynecological rests.

multifunctional pedicure chair

Wielofunkcyjny fotel obsługiwany za pomocą sterowania nożnego. Wygodna obsługa dzięki odrębnie sterowanym podnóżkom. Opcja 
montażu euroszyny gwarantującej możliwość skorzystania z podpórek ginekologicznych.

wielofunkcyjny fotel podologiczny
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  56 × 65 – 95 × 195 cm
  56 × 65 – 95 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje

motors & functions

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
1 FUNKCJA: 1. obrotowość 180°

5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests
1 FUNCTION: 1. 180° rotation

Smooth adjustment of movement and an  
adjustable spine supporter in the lower back.

Płynna regulacja ruchu i podparcia odcinka 
lędźwiowego.
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A multifunctional pedicure chair with spread footrest, as well as the option of armrest and footrest disassembly. It ensures smooth movement 
of up-down position thanks to electric motors & functions.

multifunctional pedicure chair

Fotel wielofunkcyjny do pedicure z rozchylanymi podnóżkami, możliwością demontażu podłokietników i podnóżków. Zapewnia płynne 
przenoszenie pozycji góra-dół dzięki regulacji elektrycznej. 

wielofunkcyjny fotel podologicznyEDEN BASIC
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  56 × 65 – 95 × 195 cm
  56 × 65 – 95 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje: BASIC

motors & functions: BASIC

3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska
2 FUNKCJE: 1 - 2. podnóżki regulowane manualnie

3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
2 FUNCTIONS: 1 - 2. footrests manually adjustable

motory i funkcje: BASIC PLUS

motors & functions: BASIC PLUS

3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska
3 FUNKCJE: 1 - 2. podnóżki regulowane manualnie., 3. obrotowość 180° 

3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat
3 FUNCTIONS: 1 - 2. footrests manually adjustable, 3. 180° rotation

A function of high elevation with the possibi-
lity of 180 degree turnover to each side and 
option of foot control.

Funkcja wysokiego unoszenia z możliwością 
obrotu o 180 stopni w każdą stronę oraz 
opcja sterowania nożnego.
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A versatile cosmetic chair equipped with several motors & functions variants.

ATHENA represents a range of cosmetic chairs made of top quality materials with the use of reliable 
motors & functions mechanisms. Local production ensures the option of broad configuration ac-
cording to the customer’s needs. It is the largest of the offered cosmetic chairs, characterised with 
a spacious seat and large headrest to ensure the comfort of every patient. A seamless smooth or 

soft cosmetic upholstery to choose from.

Wszechstronny fotel kosmetyczny wyposażony w kilka wariantów sterowania.

ATHENA stanowi typoszereg foteli kosmetycznych stworzonych z najwyższej jakości  
materiałów i z zastosowaniem niezawodnych mechanizmów sterujących. Rodzima produk-
cja zapewnia możliwość szerokiej konfiguracji zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Ten  
największy z oferowanych foteli kosmetycznych charakteryzuje się obszernym siedziskiem i dużym  

zagłówkiem, zapewniającymi komfort każdemu pacjentowi.

ATHENA
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The additional options of the chair include 
heating of the mattress in a separated area 
and the possibility of using a pneumatic or 
electric spine supporter in the lower back.

Opcje dodatkowe fotela to podgrzewanie 
materaca w wydzielonym obszarze oraz 
możliwość zastosowania pneumatycznej lub 
elektrycznej regulacji podparcia kręgosłupa 
w odcinku lędźwiowym.
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The option of using a special soft 
upholstery.

The chair footrests are adjusted separately 
and electrically adjusted backrest up till flat 
position.

Możliwość zastosowania specjalnej 
miękkiej tapicerki typu soft.

Podnóżki fotela regulowane oddzielnie oraz 
elektrycznie regulowane położenie oparcia, 
aż do pozycji płaskiej.

35

BEAUTY
PREMIUM



ATHENA LUX offers two options of chair control: via the pilot or with foot control. Depending on expectations, the chair can be  
heated partially.

multifunctional treatment chair

ATHENA LUX oferuje dwa warianty sterowania fotelem: poprzez pilota lub sterowanie nożne. W zależności od oczekiwań fotel może być 
częściowo podgrzewany. 

wielofunkcyjny fotel zabiegowyATHENA LUX
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wymiary (cm)
dimensions (cm)

  56 × 67 – 87 × 207 cm 
  56 × 67 – 87 × 207 cm 

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje
motors & functions

5 MOTORÓW: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4 - 5. regulacja podnóżków osobno
5 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4 - 5. separately electrically adjustable footrests

Control of all chair options using a pilot is very intuitive 
and includes (thanks to the support of electric engines) 
change in seat height and position, lowering of backrest 
and elevation of footrest.

Obsługa wszystkich funkcji fotela za pomocą pilota jest 
bardzo intuicyjna i obejmuje (dzięki wsparciu silników 
elektrycznych) zmianę wysokości i położenia siedziska, 
obniżenie oparcia oraz podnoszenie podnóżków.
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The assembly of a euro rail allows for fitting 
of, among others, gynaecological rests or  
a drip hanger.

Montaż euroszyny pozwala na mocowanie 
m.in. podpórek ginekologicznych lub wie-
szaka na kroplówkę. 
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Electric motors & functions of all position steering 
functions.

The largest chair with a spacious seat and a large headrest. 
Folded to flat position with the options of using the spine 
supporter of the lower back function.

Największy fotel w ofercie, z szerokim siedziskiem i dużym 
zagłówkiem. Rozkładany do pozycji płaskiej z możliwością 
funkcji podparcia odcinka lędźwiowego.

Elektryczna regulacja wszystkich funkcji sterowania 
położeniem fotela.
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An extremely comfortable, board chair with the option of electric footrest motors & functions. Can be steered with a pilot or foot control.

multifunctional traeatment chair

Niezwykle wygodny, szeroki fotel z możliwością elektrycznej regulacji podnóżka. Fotel może być obsługiwany za pomocą pilota  
lub sterowania nożnego.

wielofunkcyjny fotel zabiegowyATHENA RELAX
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  56 × 67 – 87 × 207 cm 
  56 × 67 – 87 × 207 cm 

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje
motors & functions

4 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. elektr. regulowana kołyska, 4. regulacja elektr. podnóżka
4 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically tilting seat, 4. electrically adjustable footrest

In our offer the chair is available in smo-
oth medical leatherette or specialist soft  
upholstery dedicated to beauty beds and is 
characterised by a particularly soft surface.

W naszej ofercie fotel występuje w gładkim 
medycznym skaju lub w specjalistycznej 
tapicerce soft, która przeznaczona jest 
do leżanek kosmetycznych i cechuje się  
szczególnie miękką powierzchnią.
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Basic variant in the range with the option of choosing the upholstery and full foot control or via pilot. The possibility of regulating the  
patient’s position up till horizontal.

multifunctional treatment chair

Wariant podstawowy w typoszeregu z możliwością wyboru tapicerki oraz pełnym sterowaniem nożnym lub za pomocą pilota. Możliwość 
regulacji położenia pacjenta, aż do pozycji horyzontalnej. 

wielofunkcyjny fotel zabiegowyATHENA BASIC
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  56 × 67 – 87 × 207 cm 
  56 × 67 – 87 × 207 cm 

waga (kg)
weight (kg)

75 kg
75 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje
motors & functions

3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. regulacja elektr. podnóżka
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. electrically adjustable footrest

The option of regulating the patient’s position up 
till horizontal.

Możliwość regulacji położenia pacjenta, aż do 
pozycji horyzontalnej. 
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Soft upholstered armrests and comfortable, pivoting seat.

HIRO is a SPA chair dedicated to foot care. Designed in such a way to make the comfortable and 
pivoting seat easy for acquiring a position. Created according to the customer’s demands, it can 

be made in any colour range that fits with the specific SPA salon.

Miękkie tapicerowane podłokietniki i wygodne, obrotowe siedzisko.

HIRO to fotel SPA przeznaczony do pielęgnacji stóp. Zaprojektowany w taki sposób, aby  
wygodne i obrotowe siedzisko ułatwiało zajęcie pozycji. Tworzony zgodnie z życzeniem klienta 

może zostać wykonany w dowolnej kolorystyce pasującej do konkretnego salonu SPA.

HIRO
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HIRO pedicure chair

The structure of the chair has been designed in a very deliberate way. This podiatric chair makes the client feel relaxed thanks to the  
specially profiled form and option of inclining the seat as well as support of the head on a comfortable headrest.

The pivoting seat facilitates acquiring a po-
sition on the chair.

Zajęcie pozycji na fotelu ułatwia obrotowe 
siedzisko fotela.

fotel podologiczny

Konstrukcja fotela została zaprojektowana w bardzo przemyślany sposób. Ten fotel do pedicure sprawia, że klient czuje się zrelaksowany 
dzięki specjalnie wyprofilowanej formie i możliwości odchylenia siedziska, a także wsparcia głowy na wygodnym zagłówku.
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  84 × 55 – 75 × 130 cm
  84 × 55 – 75 × 130 cm

waga (kg)
weight (kg)

125 kg
125 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 120 kg
max. 120 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje
motors & functions

2 FUNKCJE: 1. regulacja manulana oparcia, 2. regulacja manualna podnóżka
2 FUNCTIONS: 1. manual backrest adjustment, 2. manual footrest adjustment

The broad and soft footrest ensures com-
fortable support with the option of height 
adjustment.

Szeroki i miękki podnóżek zapewnia wygodne 
oparcie z możliwością regulacji wysokości.
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LEŻANKI ZABIEGOWE
TREATMENT BEDS
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LEŻANKI ZABIEGOWE | TREATMENT BEDS

** **

**

**

** **

**

**

**

****  DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE | ADDITIONAL CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST

***  WYMAGANA EUROSZYNA | EURO RAIL NEEDED

W CENIE | INCLUDED ZA DOPŁATĄ | EXTRA CHARGE

**  STEROWANIE MANUALNE | MANUAL CONTROL

*  UMIESZCZENIE LOGOTYPU ZA DOPŁATĄ | EXTRA CHARGE FOR LOGO PLACING

TAPICERKI*
UPHOLSTERIES*

MOTORY I FUNKCJE 
MOTORS & FUNCTIONS

RODZAJE OBUDÓW
HOUSING TYPES

OPCJE MEDYCZNE
MEDICAL OPTIONS

OPCJE DODATKOWE ****
EXTRA OPTIONS****

TYPO
SZEREG

TYPES

W
ERSJA

VERSIO
N

medyczna
gładka

kosmetologiczna miękka regulacja 
elektryczna 
wysokości

regulacja 
elektryczna 

oparcia

regulacja 
manualna 
oparcia

regulacja mate-
raca w części 

podudzia

regulacja 
manualna 

podłokietników

regulacja 
manualna

podnóżków

płyta
laminowana

płyta MDF płyta połysk drewno natu-
ralne / fornir / 

sklejka

euroszyny półka ze stali 
szlachetnej

wieszak na
kroplówkę

pozycja 
bezpieczna 

anty-Trendelen-
burga

sterowanie
nożne

podgrzewanie 
materaca 

całościowe

uchwyt na 
ręcznik

wałek pod 
kolana

półwałek pod
kręgosłup 
lędźwiowy

kliny pod barki
(1 kpl. = 2 szt.)

podgłówek

medical cosmetic soft electrical 
height 

adjustment

backrest 
electrically 
adjustable

backrest 
manually 
adjustable

mattress 
adjustment in the 

lower leg part

manual 
armrests 

adjustment

footrests 
manually 
adjustable

laminated 
board

MDF
board

glossy
board

solid wood / 
veneer / 
plywood

euro rails stainless steel 
shelf

drip
hanger

anti-Trende-
lenburg safety 

position

foot
control

overall mattress 
heating

paper 
holder

knee
roller

half-spine 
under the lower 

back

shoulder wedges
(1 set = 2 pcs.)

headrest

PRIN
C

E

LUX

— —

RELAX

— — —  

BASIC

— — — —

SPA

LUX

— — — — — —

BASIC

— — — — — — —

LIVIA
 II

RELAX
z szafką

with cupboard
— — — — — — — — — —

BASIC

— — — — — — — — — — —

LIVIA

RELAX

— — — — — — — — — — — — —

BASIC

— — — — — — — — — — — — — —
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TAPICERKI*
UPHOLSTERIES*

MOTORY I FUNKCJE 
MOTORS & FUNCTIONS

RODZAJE OBUDÓW
HOUSING TYPES

OPCJE MEDYCZNE
MEDICAL OPTIONS

OPCJE DODATKOWE ****
EXTRA OPTIONS****

TYPO
SZEREG

TYPES

W
ERSJA

VERSIO
N

medyczna
gładka

kosmetologiczna miękka regulacja 
elektryczna 
wysokości

regulacja 
elektryczna 

oparcia

regulacja 
manualna 
oparcia

regulacja mate-
raca w części 

podudzia

regulacja 
manualna 

podłokietników

regulacja 
manualna

podnóżków

płyta
laminowana

płyta MDF płyta połysk drewno natu-
ralne / fornir / 

sklejka

euroszyny półka ze stali 
szlachetnej

wieszak na
kroplówkę

pozycja 
bezpieczna 

anty-Trendelen-
burga

sterowanie
nożne

podgrzewanie 
materaca 

całościowe

uchwyt na 
ręcznik

wałek pod 
kolana

półwałek pod
kręgosłup 
lędźwiowy

kliny pod barki
(1 kpl. = 2 szt.)

podgłówek

medical cosmetic soft electrical 
height 

adjustment

backrest 
electrically 
adjustable

backrest 
manually 
adjustable

mattress 
adjustment in the 

lower leg part

manual 
armrests 

adjustment

footrests 
manually 
adjustable

laminated 
board

MDF
board

glossy
board

solid wood / 
veneer / 
plywood

euro rails stainless steel 
shelf

drip
hanger

anti-Trende-
lenburg safety 

position

foot
control

overall mattress 
heating

paper 
holder

knee
roller

half-spine 
under the lower 

back

shoulder wedges
(1 set = 2 pcs.)

headrest

PRIN
C

E

LUX

— —

RELAX

— — —  

BASIC

— — — —

SPA

LUX

— — — — — —

BASIC

— — — — — — —

LIVIA
 II

RELAX
z szafką

with cupboard
— — — — — — — — — —

BASIC

— — — — — — — — — — —

LIVIA

RELAX

— — — — — — — — — — — — —

BASIC

— — — — — — — — — — — — — —

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Comfort beds for versatile treatments.

Komfortowe leżanki do wszechstronnych zabiegów.

PRINCE

PRINCE represents a series of professional SPA beds. The client can use the comfortable mat-
tress available in several various upholstery options. The lounger can also have many additional 
variants such as foot control and mattress heating. It is perfect for massage and face and body 
treatments. Inside, the elegant housings hides a spacious compartment dedicated for the storage 

of sheets, cleaning agents and other accessories.

RINCE to nowy typoszereg profesjonalnych leżanek SPA. Do dyspozycji klienta jest wygodny 
materac dostępny w kilku różnych wariantach tapicerki. Leżanka może mieć wiele dodatkowych 
rozwiązań takich, jak sterowanie nożne lub podgrzewanie materaca. Jest idealna do masażu 
oraz zabiegów na twarz i ciało. Elegancka obudowa skrywa w swoim wnętrzu duży schowek, 

w którym możemy umieścić prześcieradła, środki czystości i inne akcesoria.
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The option of steering the bedrest and adjusting the 
position in the lower leg area via the pilot.

treatment bed

PRINCE LUX has the option of full electrical adjustment by a remote control or by foot control (additional option). As standard, we can use medical, 
cosmetic or soft upholstery, depending on the purpose.

Możliwość sterowania oparciem oraz regulowania 
pozycji w części podudzia za pomocą pilota.

leżanka zabiegowa

Leżanka PRINCE LUX ma możliwość pełnej regulacji elektrycznej za pomocą pilota lub poprzez sterowanie nożne (dodatkowa opcja).  
W standardzie możemy zastosować, w zależności od przeznaczenia, tapicerkę medyczną, kosmetyczną lub soft

PRINCE LUX
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  74 × 63 – 83 × 203 cm
  74 × 63 – 83 × 203 cm

waga (kg)
weight (kg)

150 – 200 kg
150 – 200 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 200 kg
max. 200 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

konstrukcja
construction

płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood

motory i funkcje

motors & functions

3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. regulacja materaca w części podudzia
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podłokietników

3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. mattress adjustment in the lower leg part
1 FUNCTION: 1. manual armrests adjustment
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treatment bed
leżanka zabiegowaPRINCE RELAX

Zagłówek z otworem na twarz zapewnia komfort użytkownikowi podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Zagłębienie w zagłówku może-
my zniwelować, korzystając z poduszki, która jest integralnym elementem materaca. Leżanka jest w pełni regulowana elektrycznie za  
pomocą pilota, a na życzenie klienta może zostać wyposażona w sterowanie nożne.

The headrest with a neck opening ensures the user’s comfort during treatments. The recess in the headrest can be covered with a pillow 
which constitutes an integral element of the mattress. The lounger is fully regulated electrically via a pilot, and at the customer’s request it 
can be equipped with foot control.

The headrest with a neck opening ensures the user’s 
comfort during treatments.

Zagłówek z otworem na twarz zapewnia komfort 
użytkownikowi.
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  74 × 63 – 83 × 203 cm
  74 × 63 – 83 × 203 cm

waga (kg)
weight (kg)

150 – 200 kg
150 – 200 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 200 kg
max. 200 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

konstrukcja
construction

płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood

motory i funkcje
motors & functions

3 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia, 3. regulacja materaca w części podudzia
3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. mattress adjustment in the lower leg part
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treatment bed

The basic version includes electric motors & functions of the backrest position and height, which can facilitate work and improve the comfort 
of treatments. The robust base can be made at the customer’s request in any colour range.

leżanka zabiegowa

W wersji podstawowej zastosowano elektryczną regulację pozycji oparcia oraz wysokości położenia, co ma ułatwić pracę i poprawić 
komfort wykonywanych zabiegów. Solidna podstawa może zostać wykonana na życzenie klienta w dowolnej kolorystyce.

PRINCE BASIC
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  74 × 63 – 83 × 203 cm
  74 × 63 – 83 × 203 cm

waga (kg)
weight (kg)

100 kg
100 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 200 kg
max. 200 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

motory i funkcje
motors & functions

2 MOTORY: 1. regulacja elektr. wysokości, 2. regulacja elektr. oparcia
2 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable

59

BEAUTY
PREMIUM



60



A sturdy design for all body treatments.

SPA beds are characterised with an extremely robust design ensuring comfort of work and  
a sense of security even during the most intense treatments. Dedicated to relaxation and slimming 

treatments, it comes with a comfortable, broad and thick mattress.

Stabilna konstrukcja do wszystkich zabiegów na całym ciele.

Leżanki SPA charakteryzują się wyjątkowo stabilną konstrukcją, zapewniającą komfort pracy  
i poczucie bezpieczeństwa nawet przy najbardziej intensywnych zabiegach. Przeznaczone do 

zabiegów relaksacyjnych oraz wyszczuplających mają wygodny szeroki i gruby materac.

SPA
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massage bed

The rectangular base of the lounger can be finished with any material and colour range. The mattress is broad and comfortable. The high 
quality upholstered mattress facilitates the maintenance of cleanliness. There is also a possibility of using a soft upholstery, which provides 
an even greater comfort of use.

The lounger, thanks to its sturdy design, allows for the performance of versatile 
treatments. Thanks to full electric motors & functions, you can properly position the 
mattress, armrests as well as elevate the mattress to shank height. Thermal com-
fort can be obtained by equipping the lounger with a mattress heating option.

leżanka do masażu

Prostokątna podstawa leżanki może zostać wykończona dowolnym materiałem i w różnej kolorystyce. Zastosowany materac jest szeroki 
i wygodny. Wysokiej jakości materiał obiciowy ułatwia utrzymanie czystości. Istnieje możliwość zastosowania tapicerki typu soft, która 
jeszcze bardziej zwiększy komfort użytkowania.

Leżanka dzięki bardzo stabilnej konstrukcji pozwala na przeprowadzenie 
wszechstronnych zabiegów. Dzięki pełnej regulacji elektrycznej mamy możliwość 
odpowiedniego ułożenia materaca, podłokietników, a także unoszenia materaca 
na wysokości podudzia. Dodatkowo pełny komfort termiczny możemy uzyskać 
wyposażając leżankę w opcję podgrzewania materaca. 

SPA
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  78 × 61 – 90 × 205 cm
  78 × 61 – 90 × 205 cm

waga (kg)
weight (kg)

120 kg
120 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 120 kg
max. 120 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

konstrukcja
construction

płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood

motory i funkcje BASIC

motors & functions BASIC

2 MOTORY: 1. regulacja elektryczna wysokości, 2. regulacjaelektryczna oparcia
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podłokietników

2 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable
1 FUNCTION: 1. manual armrests adjustment

motory i funkcje LUX

motors & functions LUX

3 MOTORY: 1. regulacja elektryczna wysokości, 2. regulacjaelektryczna oparcia, 3. regulacja materaca w części podudzia
1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna podłokietników

3 MOTORS: 1. electrical height adjustment, 2. backrest electrically adjustable, 3. mattress adjustment in the lower leg part
1 FUNCTION: 1. manual armrests adjustment
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Robustness and elegance.

A range of LIVA beauty beds made of robust materials. They feature an elegant appearance and 
ensure high comfort of use.

Solidność i elegancja.

Typoszereg leżanek i foteli zabiegowych LIVA wykonanych z solidnych materiałów. Mają elegancki 
wygląd oraz zapewniają dużą wygodę użytkowania.

LIVIA
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beauty bed

A subtle but very robust construction made of top quality materials. The bed is made in classic form. The open base allows for the use of 
space for the necessary accessories.

leżanka kosmetyczna

Subtelna, ale bardzo stabilna konstrukcja stworzona z wysokiej jakości materiałów. Leżanka wykonana w klasycznej formie. Otwarta 
podstawa pozwala wykorzystać dodatkowe miejsce na niezbędne akcesoria.

LIVIA ||
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  81 × 70 × 202 cm
  81 × 70 × 202 cm

waga (kg)
weight (kg)

70 kg
70 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

konstrukcja
construction

płyta laminowana | płyta MDF lakierowana | płyta połysk | drewno
laminated board | MDF lacquered board | glossy board | solid wood

motory i funkcje BASIC 
motors & functions BASIC 

1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna oparcia
1 FUNCTION: 1. backrest manually adjustable

motory i funkcje RELAX 
motors & functions RELAX

2 FUNKCJE: 1. regulacja manualna oparcia, 2. regulacja manualna podłokietników + szafka
2 FUNCTIONS: 1. backrest manually adjustable, 2. manual armrests adjustment + cupboard

The comfortable bed mattress can be finished with 
medical or cosmetic upholstery. A practical recess in 
the headrest improves the comfort of the user during 
treatments. At the customer’s request, a soft upholste-
ry can be used to further improve comfort of use.

Wygodny materac leżanki może zostać wykończony 
tapicerką medyczną lub kosmetyczną. Praktyczne 
zagłębienie w zagłówku poprawia wygodę użyt-
kowania w trakcie zabiegów. Na życzenie klienta 
w celu zwiększenia komfortu użytkowania, można 
również zastosować tapicerkę soft.
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LIVIA RELAX beauty bed

Elegant LIVIA beauty beds have been made of robust hardwood plywood ensuring proper robustness of the entire construction. The bed 
features an intriguing shape and a practical mechanism for regulating the position.

Space in the construction has been provided for a towel and accessory shelf. 
The headrest has a specially profiled neck opening. The bed is equipped with the 
option of regulating the backrest inclination angle.

leżanka kosmetyczna

Eleganckie leżanki kosmetyczne LIVIA zostały wykonane z solidnej sklejki liściastej, zapewniającej odpowiednią wytrzymałość całej 
konstrukcji. Leżanka ma intrygujący kształt oraz praktyczny mechanizm regulacji pozycji.

W konstrukcji przewidziano miejsce na użyteczną półkę na ręczniki i akcesoria. 
Zagłówek dysponuje specjalnie wyprofilowanym otworem na twarz. Leżanka 
została wyposażona w możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia.
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  68 × 90 × 195 cm
  68 × 90 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

30 kg
30 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

motory i funkcje
motors & functions

2 FUNKCJE: 1. regulacja manualna oparcia, 2. regulacja manualna podłokietników
2 FUNCTIONS: 1. backrest manually adjustable, 2. manual armrests adjustment 
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beauty bed

The perfect proposition for any beauty and SPA salon. Stylish and elegant bed with a boldly led construction line. LIVIA is made of very 
robust plywood. 

The use of sturdy hardwood plywood guarantees adequate robustness of the 
construction. The bed has been equipped with an additional towel and accessory 
shelf. It comes with a manual inclination angle motors & functions system of the 
upper part and a special neck opening in the headrest area.

leżanka kosmetyczna

Idealna propozycja do każdego gabinetu kosmetycznego i salonu SPA. Stylowe i eleganckie łóżko z odważnie poprowadzoną linią 
konstrukcyjną. Wykonane z bardzo wytrzymałej sklejki meblowej.

Zastosowanie solidnej sklejki liściastej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość 
konstrukcji. Łóżko zostało wyposażone w dodatkową półkę na ręczniki i akcesoria. 
Ma manualny system regulacji kąta nachylenia części górnej oraz specjalny 
otwór na twarz w części zagłówkowej. 

LIVIA BASIC
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  68 × 90 × 195 cm
  68 × 90 × 195 cm

waga (kg)
weight (kg)

30 kg
30 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical (M)

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

motory i funkcje
motors & functions

1 FUNKCJA: 1. regulacja manualna oparcia
1 FUNCTION: 1. backrest manually adjustable
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MANICURE
MANICURE FURNITURE
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manicure table

A unique collection of refined Italian manicure tables made of toughened glass. GLASS table is equipped with wooden drawers finished 
with satin steel fronts.

The fronts and worktop are made of silver glass. 
The table is available with accessories in the 
form of a lamp, varnish stand and hand pillows.

stolik manicure

Niepowtarzalna kolekcja wytwornych włoskich stolików do manicure wykonanych z hartowanego szkła. Stolik GLASS wyposażony 
został w drewniane szuflady wykończone frontami z satynowej stali.

Fronty oraz blat wykonane ze szkła w kolorze 
srebra. Stolik dostępny z akcesoriami w postaci 
lampy, stojaka na lakiery i poduszki pod dłonie.

GLASS
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wymiary (cm) POJEDYNCZY | PODWÓJNY
dimensions (cm) SINGLE | DOUBLE

  55 × 77 × 110 cm | 56 × 77 × 122 cm
  53 × 77 × 110 cm | 53 × 77 × 122 cm

wymiary (cm) POJEDYNCZY | PODWÓJNY
dimensions (cm) SINGLE | DOUBLE

54 kg | 88 kg
54 kg | 88 kg

konstrukcja
construction

szkło | srebrne szkło | złote szkło
glass | silver glass | golden glass

Table variant basing on gold shades of the glass 
cabinet and worktop. Additional accessories  
tailored to the colour range.

Wariant stolika bazujący na złotych odcieniach 
szklanej szafki i blatu. Akcesoria dodatkowe do-
pasowane do kolorystyki.
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manicure table

High quality Italian manicure tables equipped with practical drawers and cabinets. The table worktop is made of varnished wood which is 
easy to clean with acetone after beautifying treatments.

Manicure table with accessories and dust 
collectors. 

stolik manicure

Wysokiej jakości włoskie stoliki do manicure wyposażone w praktyczne szuflady oraz szafki. Blat stolika wykonany z lakierowanego 
drewna, które po zabiegach pielęgnacyjnych łatwo oczyścić acetonem. 

Stanowisko do pielęgnacji dłoni wraz  
z akcesoriami i pochłaniaczem pyłu.

SQUARE

76



wymiary (cm) POJEDYNCZY | PODWÓJNY | NAILBAR
dimensions (cm) SINGLE | DOUBLE | NAILBAR

  50 × 79 × 115 cm | 56 × 79 × 148 cm | 59 × 79 × 228 cm + ekspozytor 41 × 35 cm
  50 × 79 × 115 cm | 56 × 79 × 148 cm | 59 × 79 × 228 cm + display unit 41 × 35 cm

waga (kg) POJEDYNCZY | PODWÓJNY | NAILBAR
weight (kg) SINGLE | DOUBLE | NAILBAR

43 kg | 64 kg | 106 kg
43 kg | 64 kg | 106 kg

konstrukcja
construction

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

Double manicure table separated with a var-
nish display. The table comes with a range of 
accessories such as LED lamp or hand pillow.

Podwójne stanowisko do pielęgnacji dłoni 
oddzielone ekspozytorem na lakiery. Stolik 
posiada szereg akcesoriów, takich jak lam-
pa LED czy poduszka pod dłoń.
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  153 × 75 × 84
  153 × 75 × 84

waga (kg)
weight (kg)

40 kg
40 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  120 × 77 × 50
  120 × 77 × 50

waga (kg)
weight (kg)

35 kg
35 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  165 × 77 × 50
  165 × 77 × 50

waga (kg)
weight (kg)

50 kg
50 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

VERDI nailbar | nailbar

VERDI stolik do manicure | manicure table

VIVO stolik do manicure | manicure table

Cała kolekcja VIVO na str. 84
The whole VIVO collection at page 84

MANICURE | MANICURE FURNITURE
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  40 × 77 × 50
  40 × 77 × 50

waga (kg)
weight (kg)

25 kg
25 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

konstrukcja
materials

płyta MDF lakierowana | drewno
MDF lacquered board | solid wood

konstrukcja
materials

płyta MDF lakierowana | drewno
MDF lacquered board | solid wood

VERDI pomocnik do stolika | trolley

LOUISE stolik do manicure | manicure table

Cała kolekcja LOUISE na str. 100
The whole LOUISE collection at page 100

Cała kolekcja LOUISE na str. 100
The whole LOUISE collection at page 100

LOUISE pomocnik do stolika | trolley
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  110 × 77 × 55
  110 × 77 × 55

waga (kg)
weight (kg)

54 kg
54 kg

konstrukcja
materials

szkło | srebrne szkło | złote szkło 
glass | silver glass | gold glass

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  122 × 77 × 53
  122 × 77 × 53

waga (kg)
weight (kg)

88 kg
88 kg

konstrukcja
materials

szkło | srebrne szkło | złote szkło 
glass | silver glass | gold glass

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  115 × 79 × 50
  115 × 79 × 50

waga (kg)
weight (kg)

43 kg
43 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

SQUARE stolik do manicure | manicure table

GLASS GLOD stolik do manicure | manicure table 

GLASS SILVER stolik do manicure | manicure table 

MANICURE | MANICURE FURNITURE
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  148 × 79 × 56
  148 × 79 × 56

waga (kg)
weight (kg)

64 kg
64 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  227 × 79 × 50 + ekspozytor 41 × 35
  227 × 79 × 50 + display unit 41 × 35

waga (kg)
weight (kg)

106 kg
106 kg

konstrukcja
materials

płyta MDF laminowana
MDF laminated board

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  98 × 74 × 48
  98 × 74 × 48

waga (kg)
weight (kg)

17 kg
17 kg

konstrukcja
materials

szkło | srebrne szkło | złote szkło 
glass | silver glass | gold glass

SQUARE stolik do manicure | manicure table

SQUARE nailbar | nailbar

DECOR stolik do manicure | manicure table
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  122 × 74 × 48
  122 × 74 × 48

waga (kg)
weight (kg)

54 kg
54 kg

konstrukcja
materials

szkło | srebrne szkło | złote szkło 
glass | silver glass | gold glass

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  62 × 58 × 55
  62 × 77 × 53

waga (kg)
weight (kg)

25 kg
25 kg

konstrukcja
materials

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

max. wysokość (cm)  
max. hight (cm)

  51,5 × 95 / 110 × 60
  51,5 × 95 / 110 × 60

waga (kg)
weight (kg)

12 kg
12 kg

konstrukcja
materials

kolumna pneumatyczna
pneumatic column

DECOR stolik do manicure | manicure table

MARYLIN fotel | beauty chair

VIVO fotel | beauty chair

Cała kolekcja VIVO na str. 86
The whole VIVO collection at page 86

MANICURE | MANICURE FURNITURE
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wysokość (cm) 
wysokość (cm)

36 – 49
36 – 49

waga (kg)
weight (kg)

5 kg
5 kg

konstrukcja
materials

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  51,5 × 95 / 110 × 60
  51,5 × 95 / 110 × 60

waga (kg)
weight (kg)

12 kg
12 kg

konstrukcja
materials

kolumna pneumatyczna
pneumatic column

TF MEDI taboret | stool

ZENITH fotel | beauty chair
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An exclusive collection of furniture for luxurious beauty salons.

Ekskluzywna kolekcja mebli do luksusowych salonów kosmetcznych.

84



 All Authentic Swarovski® crystals confirmed by a brand certificate

An exclusive collection of furniture for luxurious beauty salons made of top quality materials 
completed with original crystals of Swarovski®. The collections is characterised by a unique form 
which adds lightness to the beautiful furniture. Chromium-plated elements go hand in hand with 

the noble decorations.

Autentyczne kryształy Swarovskiego® potwierdzone są certyfikatem marki 

Ekskluzywna kolekcja mebli do luksusowych salonów kosmetcznych wykonana z najwyższej 
jakości materiałów, uzupełnionych oryginalnymi kryształami Swarovskiego®. Kolekcja ma  
wyjątkową formę, nadającą lekkość tym pięknym meblom. Chromowane elementy doskonale 

korespondują ze szlachetnymi ozdobami.

VIVO
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manicure table

VIVO is a collection of luxurious furniture created for the needs of exclusive cosmetic and SPA salons. Intriguing constructions have been 
refined in every inch and richly decorated with original Swarovski® crystals.

stolik manicure

VIVO to kolekcja luksusowych mebli stworzona na potrzeby ekskluzywnych gabinetów kosmetologicznych i salonów SPA. Intrygujące 
konstrukcje zostały dopracowane w każdym calu i bogato zdobione oryginalnymi kryształami Swarovskiego®.

VIVO
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  153 × 75 × 84 cm
  153 × 75 × 84 cm

waga (kg)
weight (kg)

40 kg
40 kg

konstrukcja
construction

płyta MDF lakierowana + kryształy Swarovskiego®
lacquered MDF board + Swarovski® crystals

The shining MDF board has been profiled in such a way as to 
avoid sharp edges. Beside aesthetic qualities, the table comes 
with spacious drawers with a reliable guide mechanism.

Zastosowana błyszcząca płyta MDF została wyprofilowana 
w taki sposób, aby unikać ostrych krawędzi. Poza walorami  
estetycznymi stolik ma pojemne szuflady z niezawodnym  
mechanizmem prowadzenia. 
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The chair is embedded on a five-star chromium-plated base which complements the VIVO furniture collection. The upholstery can be made 
of any basic or exclusive leatherette. The whole is quilted with Swarovski® crystals.

beauty chair

fotel

Fotel VIVO osadzony na pięcioramiennej chromowanej podstawie na kółkach stanowi dopełnienie kolekcji mebli VIVO. Tapicerka może 
być wykonana z dowolnego skaju basic lub exclusive. Całość pikowana kryształami Swarovskiego®.

VIVO
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  55 × 62 (wysokość siedziska) × 58 cm
  55 × 62 (seat hight) × 58 cm

waga (kg)
weight (kg)

25 kg
25 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

Classic and timeless elegance and comfort 
of use thanks to a properly profiled backrest 
and chromium-plated armrests.

Klasyczna i ponadczasowa elegancja oraz 
wygoda użytkowania dzięki odpowiednio 
wyprofilowanemu oparciu i chromowanym 
podłokietnikom. 
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The luxurious VIVO display unit is made of shining MDF and completed with glass shelves supported on chromium-plated fittings. Thanks 
to its curved shape and decorative gems, it perfectly corresponds to other furniture in the collection.

display unit

Luksusowy ekspozytor VIVO został stworzona z błyszczącego MDFu i uzupełniony szklanymi półkami wspartymi na chromowanych  
mocowaniach. Dzięki zaokrąglonym kształtom oraz ozdobnym kamieniom świetnie nawiązuje do pozostałych mebli z tej kolekcji.

ekspozytorVIVO
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  95 × 56 × 23 cm
  95 × 56 × 23 cm

waga (kg)
weight (kg)

20 kg
20 kg

konstrukcja
construction

płyta MDF lakierowana + kryształy Swarovskiego®
lacquered MDF board + Swarovski® crystals

Shining MDF completed with a strip of Swarovski® crystals and 
glass shelves.

Błyszczący MDF uzupełniony pasem kryształów Swarovskiego® 
oraz szklanymi półkami.
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Stylish and robust furniture designed for beauty and SPA salons.

Stylowe i wytrzymałe meble zaprojektowane do gabinetów kosmetologicznych i salonów SPA.
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Stylish and robust furniture designed for beauty and SPA salons.

LIVIA collection is a set of furniture made for beauty and SPA salons. A robust furniture plywood 
has been used which allows for easy formation of the shape of the furniture. All of this effort has 

resulted in our collection which is not only beautiful but also robust and practical.

Stylowe i wytrzymałe meble zaprojektowane do gabinetów kosmetologicznych i salonów SPA.

Kolekcja LIVIA to zestaw mebli stworzonych do gabinetów kosmetologicznych i salonów SPA. 
W produkcji wykorzystano mocną sklejkę meblową, która pozwala na swobodne formowanie 
kształtu konstrukcji mebla. Dzięki temu powstała kolekcja, która jest nie tylko piękna, ale również 

wytrzymała i praktyczna.

LIVIA
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LIVIA represents a modern design which fits in perfectly in warm interiors.

LIVIA to nowoczesny design, który doskonale pasuje do ciepłych wnętrz.
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Properly fitted armrests and leatherette 
pillow filled with resilient foam guarantee 
comfort of use.

The bed has been rounded in such a way as to make maximum use of the area of the salon. Irregular shapes obtained thanks to the use 
of robust material emphasise the modern feel and impressive design. The comfortable seat can be decorated with a chosen upholstery.

relaxing bed

Odpowiednio zamocowane podłokietniki 
i poduszka ze skaju wypełniona sprężystą 
pianką gwarantują wygodę użytkowania.

Fotel został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię salonu. Nieregularne kształty uzyskane dzięki wykorzysta-
niu wytrzymałego materiału podkreślają nowoczesność i efektowny design. Komfortowe siedzisko można ozdobić wybraną tapicerką.

fotel wypoczynkowyLIVIA

96



LIVIA folded privacy screen divider ensures 
a proper shielding to create a relaxation 
and treatment zone. The whole is given extra 
lightness by screens made of easy to clean 
white fabric.

LIVIA trolley has been equipped with the stone heater. 
Classic crystals with delicate curves obtained thanks 
to digital processing of the plywood. Practical shelves 
and drawers as well as a mobile base make this an 
incredibly useful and comfortable piece of furniture.

Składany parawan kosmetyczny LIVIA  
zapewnia odpowiednią osłonę dla strefy 
relaksu lub strefy zabiegów. Lekkości całej 
konstrukcji nadają ekrany wykonane z łatwej 
do czyszczenia białej tkaniny.

Pomocnik LIVIA został wyposażony w podgrzewacz 
kamieni. Klasyczne kształty z delikatnymi zaokrą-
gleniami uzyskane dzięki cyfrowej obróbce sklejki. 
Praktyczne półki i szuflady oraz mobilna podstawa 
powodują, że jest niezwykle przydatnym i wygod-
nym meblem.
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LIV IA

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

   68 × 90 × 195
  68 × 90 × 195

waga (kg)
weight (kg)

35 kg
35 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | skaj medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical skai (M)

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  68 × 90 × 195
  68 × 90 × 195

waga (kg)
weight (kg)

35 kg
35 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | skaj medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical skai (M)

konstrukcja
construction

drewno
solid awood

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  68 × 90 × 195
  68 × 90 × 195

waga (kg)
weight (kg)

35 kg
35 kg

dopuszczalne obciążenie (kg)
possible load capacity (kg)

max. 150 kg
max. 150 kg

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX) | skaj medyczny (M)
basic skai (S) | exclusive skai (EX) | medical skai (M)

konstrukcja

construction

płyta laminowana | płyta MDF lakierowana 
| płyta połysk | drewno

laminated board | MDF lacquered board 
| glossy board | solid wood

LIVIA II leżanka kosmetyczna | beauty bed

LIVIA RELAX leżanka kosmetyczna | beauty bed

LIVIA BASIC leżanka kosmetyczna | beauty bed

Więcej informacji na str. 68
More information at page 68

Więcej informacji na str. 64
More information at page 64

Więcej informacji na str. 66
More information at page 66
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  60 × 95 × 60
  60 × 95 × 60

waga (kg)
weight (kg)

25 kg
25 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  45 × 90 × 62
  45 × 90 × 62

waga (kg)
weight (kg)

25 kg
25 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  94 x 100 × 150
  94 x 100 × 150

waga (kg)
weight (kg)

32 kg
32 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

LIVIA pomocnik + podgrzewacz do kamieni | trolley & stone heater

LIVIA unit podologiczny | podologic unit

LIVIA fotel wypoczynkowy | relaxing bed
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LIV IA

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  60 × 95 × 60
  60 × 95 × 60

waga (kg)
weight (kg)

12 kg
12 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  180 ( 3 × 60) × 170 × 8
  180 ( 3 × 60) × 170 × 8

waga (kg)
weight (kg)

35 kg
35 kg

konstrukcja
construction

drewno | tkanina
solid wood | textile

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  40 × 32 × 20
  40 × 32 × 20

waga (kg)
weight (kg)

7 kg
7 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

LIVIA schodek kosmetyczny | cosmetic step

LIVIA parawan kosmetyczny | privacy divider screen

LIVIA stolik kosmetyczny | cosmetic table
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wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  60 × 190 × 40
  60 × 190 × 40

waga (kg)
weight (kg)

25 kg
25 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

wymiary (cm) 
dimensions (cm)

  40 × 32 × 20
  40 × 32 × 20

waga (kg)
weight (kg)

5 kg
5 kg

konstrukcja
construction

drewno
solid wood

LIVIA regał kosmetyczny | display unit

LIVIA stojak do parawanu kosmetycznego | divider screen stand
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The collection resembles authentic furniture from the epoque of the French monarch.

Kolekcja przypomina autentyczne meble z epoki francuskiego monarchy. 
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Louis XV style furniture.

A set of furniture constituting a part of a large collection of furniture modelled on pieces of the 
epoque of Louis XV. Made of solid wood with a characteristic finish of upholstery the fit in perfectly 

in every salon arranged according to this style.

Meble w stylu Ludwika XV.

Zestaw mebli stanowiących część dużej kolekcji mebli stylizowanych na dzieła epoki Ludwika 
XV. Wykonane z litego drewna i z charakterystycznym wykończeniem tapicerki, doskonale wpa-

sują się w każdy salon zaaranżowany według tego stylu. 

LOUISE
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The collection resembles authentic furniture from the epoque of the French monarch.

Kolekcja przypomina autentyczne meble z epoki francuskiego monarchy. 
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LOUISE

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

konstrukcja
materials

płyta MDF lakierowana | solid wood
MDF lacquered board | solid wood

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

konstrukcja
materials

płyta MDF lakierowana | solid wood
MDF lacquered board | solid wood

konstrukcja
materials

płyta MDF lakierowana | solid wood
MDF lacquered board | solid wood

LOUISE stolik do manicure | manicure table

LOUISE leżanka do masażu l | massage bed

LOUISE fotel do pedicure | pedicure chair
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tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

tapicerka
upholstery

skaj basic (S) | skaj exclusive (EX)
basic skai (S) | exclusive skai (EX)

konstrukcja
materials

płyta MDF lakierowana | solid wood
MDF lacquered board | solid wood

LOUISE pomocnik do stolika | trolley

LOUISE fotel | beauty chair
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Professional equipment for beauty, medical and treatment salons that ensures health and safety. The highest quality materials were used 
for production. Solid metal construction, chrome finish and the highest transparency PLEXIGLASS meet all hygiene standards and provide 
rigidity, stability and safety.

portable shielding

Profesjonalne wyposażenie gabinetów kosmetycznych, medycznych i zabiegowych zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Do 
produkcji zastosowano najwyższej jakości materiały. Solidna metalowa konstrukcja, chromowane wykończenie i najwyższej jakości two-
rzywo - PLEXI spełniają wszystkie normy higieny oraz zapewniają odpowiednią sztywność, stabilność i bezpieczeństwo.

mobilna osłonaEPIDEMO
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wymiary (cm)
dimensions (cm)

  50 × 45 × 95 – 145 cm 
  50 × 45 × 95 – 145 cm 

waga (kg)
weight (kg)

50 kg
50 kg

konstrukcja
construction

chromowana stal nierdzewna, bezbarwna PLEXIGLASS
chromed stainless steel, transparent PLEXIGLASS

funkcja
function

ochrona antywirusowa oraz antybakteryjna spełniająca zaostrzone wymagania sanitarne
antivirus and antibacterial protection that meets vsanitary requirements

Movable telescope of the cover allows height adjustment, 
and the ergonomic shape, designed according to modern 
trends is adapted for disinfection and sterilization.

Ruchomy teleskop osłony umożliwia regulację wysokości, 
a ergonomiczny kształt, zaprojektowany według nowo-
czesnych trendów, przystosowany jest do dezynfekcji  
i sterylizacji.
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The catalogue is for informational purposes only and does 
not constitute an offer.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or 
improvements in designs and dimensions of the products in 
this catalogue without notice.

Any unauthorised copying, alteration or distribution of our 
materials are strictly prohibited.

Pictures in the catalogue may vary from the actual products.

www.facebook.com/Salon.Inspiracji
www.facebook.com/originalPANDAfurniture

www.panda.trzebnica.pl www.instagram.com/Panda_Trzebnica
www.instagram.com/PandaFurniture_co

Katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych 
i konstrukcyjnych w produktach zawartych w katalogu.

Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów jest zabronione.

Kolorystyka na zdjęciach w katalogu może różnić się od 
rzeczywistej.

ODWIEDŹ NAS | FIND US
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