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Lehátko Comfort PREMIUM (NOVINKA)
Vyhřívané elektrické lehátko s automatickou regulací výšky

Maximální komfort
Lehátko Comfort PREMIUM je elektrické lehátko, které nabízí nejvíce funkcí ze všech
srovnatelných produktů na trhu. Vestavěný elektrický systém umožňuje automaticky
plynule nastavovat výšku lehátka pomocí ovladače či pedálu (volitelné).
Vysoce kvalitní čalounění, vyvýšené na okrajích a systém vyhřívání z něj činí nejlepší
lehátko na trhu. Se zárukou dlouhé životnosti a maximálního komfortu.
Lehátko je vybaveno vyhřívacím systémem pro dokonalou relaxaci a pohodu zákazníka. Tento systém umožňuje nastavovat teplotu a přispívá tak k ještě vyššímu komfortu
klienta.
• Třídílné elektrické lehátko s podhlavníkem.
• Nastavení výšky pomocí motorku a sklápění 2 modulů.
• Maximálně se přizpůsobí tělu zákazníka.
• N
 astavitelný systém vyhřívání pro dosažení maximálního komfortu a účinnosti při
ošetřeních termoterapií.

36.001 (*)

Cena: 54.177 Kč + DPH
7.118 (*)

33.040 (*)

10.251

10.252 (*)

Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Akontace 10% - 
Měsíční splátka -

Akontace 10% - 
Měsíční splátka -

6.501 Kč vč. DPH
5.423 Kč vč. DPH

COMFORT PREMIUM+
Charakteristika sítě
Možnost výkonu
Motory
Hmotnost	

6.501 Kč vč. DPH
2.930 Kč vč. DPH

obj. kód - SR1702
230 V AC / 50 Hz
120 V AC / 60 Hz
24 V
68 kg

(*) Nedodává se spolu s lehátkem. Je možno zakoupit jako volitelný doplněk.
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Lehátko Comfort WOMAN
Třídílné lehátko s posuvným podhlavníkem pro položení prsou

Další krok ke komfortu
Při vytváření designu lehátka Comfort WOMAN jsme mysleli především na zlepšení
komfortu žen, které absolvují masáže či tělová ošetření v poloze na břiše.
Posuvný podhlavník se přizpůsobuje fyziognomii ženy a nechává místo pro pohodlné
položení prsou. Zákaznice tak necítí při ošetření tlak lehátka.
Lehátko je navíc vybaveno novým, velmi kvalitním a snadno udržovatelným čalouněním ve tvaru kolébky.
• Posouvání podhlavníku (vznikne místo pro prsa).
• Velmi kvalitní a snadno udržovatelné čalounění.
• Samostatná manipulace s moduly pro hlavu a nohy.

Cena: 24.502 Kč + DPH

36.001 (*)

Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Měsíční splátka -

Měsíční splátka -

2.697 Kč vč. DPH

1.448 Kč vč. DPH

COMFORT WOMAN obj. kód - SR1714
Hmotnost	

42 kg

7.118 (*)

(*) Nedodává se spolu s lehátkem. Je možno zakoupit jako volitelný doplněk.
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Lehátko Comfort TRAVEL
Vynikající skládací a přenosné lehátko
Praktické přenosné lehátko s hliníkovou konstrukcí a nastavitelnou výškou. Modul pro
horní část těla je polohovatelný a je vybaven otvorem na obličej, který usnadňuje
masáž na břiše

Cena: 18.513 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Měsíční splátka -

Měsíční splátka -

2.038 Kč vč. DPH

1.094 Kč vč. DPH

Comfort TRAVEL

obj. kód - SR1713

Hmotnost

16 kg

Lehátko Comfort BASIC
Trojdílné masážní lehátko
Trojdílné lehátko se samostatným polohováním modulů pro hlavu a nohy. Díky elegantnímu designu,
snadnému ovládání a velmi kvalitnímu čalounění
patří mezi lehátka s nejlepším poměrem mezi kvalitou
a cenou na trhu.
• Otvor na obličej při masáži na břiše.
• Velmi kvalitní a snadno udržovatelné čalounění.
• Samostatné polohování modulů pro hlavu a nohy.

33.029 (*)

33.031 (*)
7118 (*)
36001 (*)

Cena: 12.250 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Měsíční splátka -

Měsíční splátka -

1.348 Kč vč. DPH

723 Kč vč. DPH

COMFORT BASIC

obj. kód - SR1708

Hmotnost

32 kg

(*) Nedodává se spolu s lehátkem. Je možno zakoupit jako volitelný doplněk.
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Lehátko Comfort SPA
L e h á t k o z b u k o v é h o d ř e v a p r o o š e t ř e n í SPA
Elegantní lehátko s konstrukcí z bukového dřeva, s nastavitelnou výškou, samostatným
vysouvacím podhlavníkem pro usnadnění masáže v poloze na břiše.
Čalounění z vysoce kvalitní vinylové tkaniny, chráněné proti mikrobům, bakteriím
a plísním. Antistatická úprava s vysokou odolností vůči odření.

Cena: 25.863 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Měsíční splátka -

Měsíční splátka -

2.847 Kč vč. DPH

1.528 Kč vč. DPH

Comfort SPA

obj. kód - SR1711

Hmotnost

40 kg

Stolek M2HA
S t o l e k z b u k o v é h o d ř e v a p r o o š e t ř e n í SPA
Vyrobený z bukového dřeva, snadno přemístitelný na kolečkách.

Cena: 10.617 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Měsíční splátka -

Měsíční splátka -

1.168 Kč vč. DPH

627 Kč vč. DPH

M2HA

obj. kód - SR1325

Hmotnost

14 kg
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Pomocné stolky
M2EP

M2E EXCELLENS

S t o l e k s e dv ě m a p o l i č k a m i

S t o l e k s e dv ě m a p o l i č k a m i

Umožňuje umístění kosmetických přístrojů. Díky ochrannému
rámu je zvláště vhodný pro uložení přípravků a pomůcek pro
ošetření.

Moderní design. Díky přední části
bez rámu je ideální pro umístění
přístrojů s ovládáním nebo výstupy vpředu. Držadlo v zadní části
usnadňuje přemísťování stolku.

Cena: 6.039 Kč + DPH

Cena: 5.880 Kč + DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
664 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
356 Kč vč. DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
647 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
347 Kč vč. DPH

M2EP

M2E

obj. kód - SR1302

Hmotnost

10 kg

Hmotnost

13 kg

M3EP

M2E EXCELLENS se zásuvkou

Stolek se třemi poličkami

S t o l e k s e dv ě m a p o l i č k a m i a z á s u v k o u

Umožňuje umístění kosmetických přístrojů. Díky ochrannému
rámu je zvláště vhodný pro uložení přípravků a pomůcek pro
ošetření.

Stolek s praktickou zásuvkou pro
ukládání doplňků, kosmetických
přípravků… Držadlo v zadní části usnadňuje přemísťování stolku
a zároveň slouží k odkládání doplňků (obvazů, pásů...).

Cena: 7.277 Kč + DPH

Cena: 6.915 Kč + DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
801 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
430 Kč vč. DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
761 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
408 Kč vč. DPH

M3EP

M2EC

obj. kód - SR1303

Hmotnost

13 kg

obj. kód - SR1305

Hmotnost

14 kg

M6E

M1M

Stolek se šesti zásuvkami

Stolek na manikúru s taburetkou

Umožňuje umístění
kosmetických přístrojů. V četných zásuvkách je možno uložit veškeré
potřebné doplňky a pomůcky.
Cena: 17.835 Kč + DPH

Všechny nástroje a doplňky na
manikúru na minimálním prostoru. Stolek je snadno přemístitelný na kolečkách. Otočná pracovní plocha.
Cena: 7.526 Kč + DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka - 1.963 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka - 1.054 Kč vč. DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
828 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
444 Kč vč. DPH

M6E

M1M

Hmotnost
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obj. kód - SR1300/A

obj. kód - SR1298
4 kg

Hmotnost

obj. kód - SR4342
8 kg

Křeslo Comfort MAKE UP
Otočné křeslo pro ošetření obličeje a líčení
Nové otočné křeslo Comfort MAKE UP představuje spojení pevné konstrukce s moderním designem. Je široké, pohodlné a bezpečné. Nepostradatelný pomocník pro ošetření obličeje a líčení.
•
•
•
•

Snadné ovládání.
Hydraulické nastavování výšky.
Čalounění v bílé barvě, vysoce kvalitní, odolné a omyvatelné.
Opěradlo lze zaklánět od vertikální polohy o 70°. Při zaklonění opěradla
se podnožka zdvihne o 70°.

Cena: 16.335 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:

Financování na 24 měsíců:

Měsíční splátka -

Měsíční splátka -

1.798 Kč vč. DPH

965 Kč vč. DPH

COMFORT MAKE UP obj. kód - SR1709
33.035(*)

33.037(*)

Hmotnost

16 kg

(*) Nedodává se spolu s lehátkem. Je možno zakoupit jako volitelný doplněk.

Taburetka Sit UP

Taburetka Sit ONE

Taburetka s nastavitelným sedadlem
a opěradlem

Taburetka s nastavitelným sedadlem

• Ergonomický design.
• Regulace výšky pomocí plynového pístu.
• Otočné sedadlo.
• Snadné přemísťování na kolečkách.
• Nastavitelná hloubka
a výška opěradla.
• Velmi kvalitní,
snadno udržovatelné čalounění.

• Praktický celkový design.
• R
 egulace výšky pomocí plynového pístu.
• Otočné sedadlo.
• S
 nadné přemísťování na kolečkách.
• V
 elmi kvalitní,
snadno
udržovatelné čalounění.

Cena: 7.078 Kč + DPH

Cena: 6.534 Kč + DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
779 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
418 Kč vč. DPH

Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka -
719 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka -
386 Kč vč. DPH

sit up

sit one obj. kód - SR1712

Hmotnost

obj. kód - SR1710
7 kg

Hmotnost

6 kg
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Lupa LP-95
Lupa se světlem na pohyblivém stojanu s kolečky
• S možností přidat úchyt pro umístění na stůl.

Cena: 12.679 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka - 1.396 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka - 749 Kč vč. DPH

lp-95

obj. kód - SR4246

Hmotnost

6 kg

Lampa LA-81
Lampa na pohyblivém stojanu s kolečky
• S možností přidat úchyt pro umístění na stůl.

Cena: 7.647 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka - 841 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka - 451 Kč vč. DPH

la-81

obj. kód - SR1255

Hmotnost

6 kg

Pedikérská podnožka P-1
Podnožka pro ošetření nohou
• Podnožka na nohu klienta při pedikúře.
• Maximální komfort pro zákazníka i pedikérku.

Cena: 2.539 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka - 279 Kč vč. DPH

P-1
Hmotnost

obj. kód - SR1307
1,5 kg

Paraván BI-03
P a r a vá n
• Paraván s konstrukcí z vypalovaných železných trubek.
• Skládací.

Cena: 11.100 Kč + DPH
Financování na 12 měsíců:
Měsíční splátka - 1.222 Kč vč. DPH
Financování na 24 měsíců:
Měsíční splátka - 656 Kč vč. DPH
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BI-03
Hmotnost

obj. kód - SR1308
15 kg

poznámky
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Výhradní distributor zn. SORISA

ČESKÁ REPUBLIKA
Primavera Andorrana s.r.o.
Jinonická 80/804
158 00 Praha 5

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Primavera Andorrana SK, s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
tel.: 296 554 945
e-mail: mail@sorisa.cz
primavera@primavera-and.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
tel.: 031 773 24 01-03
e-mail: objednavky.sk@primavera-and.sk

www.sorisa.cz

