OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące sprzedaży wyposażenia Camena Kosmetyka i
Masaże,
……………………………………… składa ofertę:
(nazwa podmiotu składającego ofertę)

L.p. Nazwa urządzenia

1.

Taboret
kosmetyczny
ACTIV NR 0716B,
1020C

2.

Stolik kosmetyczny
typ 1041
GIOVANNI

3.

Fotel kosmetyczny
AM278 elektryczny

4.

BIURKO Giovanni
z pochłaniaczem

5.

Fotel kosmetyczny
elektryczny
MILANO
GIOVANNI

Specyfikacja
Taboret kosmetyczny
Kolor biały
Dane techniczne:
-wymiary siedziska, średnica 32 cm
- wysokość min. 50 cm
- wysokość max. 64 cm
- hydrauliczny
- pięcioramienna podstawa z gumowanymi
kółkami
Stabilny, metalowo-szklany stolik z gumowanymi
kółkami.
Dane techniczne:
- metalowa konstrukcja
- 3 szklane półki
- gumowane kółka 4 szt.
- wymiary szklanych półek: dł. 50cm, szer. 40cm
- wymiary stolika: dł. 55cm, szer. 45cm,
wys. 80cm
Wysokiej klasy leżanka, 3 elektryczne siłowniki
pozwalają ustawić leżankę tak aby zapewnić
komfort zarówno dla klienta oraz osoby
wykonującej zabieg.
Wymiary: leżanka dł. 190 cm x szer. 70 cm
wys. 58-94 cm
Biurko posiada: pochłaniacz pyłu, dwie szuflady
oraz szafkę
Kolor biały
- wymiary stolika dł. 130 cm x szer. 50 cm x
wys. 80 cm
Fotel Milano posiada elektrycznie sterowane: wysokość fotela - regulacja kąta nachylenia
siedziska - oparcie - pozycja kołyski Pełne
sterowanie pilotem doskonale ułatwia pracę.
Dodatkowo fotel posiada manualną regulację
nachylenia podnóżka i zagłówka. Fotel w kolorze
białym
W skład fotela wchodzą:
- siedzisko z podstawą
- zagłówek z zaślepką
- podłokietniki 2 szt.
- przedłużenie podnóżka.
Dane techniczne:
- podstawa: szer. 60cm, dł. 109cm
- podłokietniki: szer. 10cm, dł. 56cm
- siedzisko: szer. 60cm, dł. 50cm

Ilość
zakupu

Cena
proponowana
brutto
[za 1 szt.]

6.

- oparcie: szer. 60cm, dł. 57cm, regulacja od kąta
90 stopni do pozycji leżącej
- Podnóżek: szer. 56cm, dł. min 30cm max
58cm
- napięcie 220-230 V, 50Hz
- moc 150 W
Podgrzewacz do parafiny
kolor pomarańczowo-kremowym
Dane techniczne:
Parafiniarka ACTIV
- napięcie 220-240V/50-60Hz
ZC-989F
- moc 150W
- wymiary urządzenia szer.31 x dł. 24 x
wys. 16 cm

Krzesło do masażu
Habys

Krzesło do masażu lub tatuażu
Kolor tapicerki seledynowym
Pokrowiec do transporty w kolorze czarnym
Dane techniczne:
- rodzaj regulacji: skokowa
- waga: 9 kg
- wymiary: wys. 110-127 cm, szer.50 cm,
gł. 63-78 cm

8.

Podgrzewacz do
wosku Duo ACTIV

Urządzenie do podgrzewania wkładów
woskowych do depilacji
- baza
- podgrzewacz 2 szt.
- przewód zasilający
Dane techniczne:
- napięcie: AC 230/60Hz
- moc: 2x40 W
- waga podgrzewacza: 0,17 kg
- waga bazy :0,41 kg
- wymiary bazy podgrzewacza: 180x130x100 mm
- wymiary podgrzewacza: 180x65x40 mm

9.

Lampa UV do
paznokci
ASN-45W-1

10.

Lampa UV/led do
paznokci Semilac

7.

model:ASN-45W-1
Kolor: biały
Dane techniczne:
- napięcie: 220-240V/50 Hz
- moc: 45 W
profesjonalna lampa UV/LED 48/24W,
czasy utwardzania: 5, 30 i 60 sekund
wyposażona w czujnik ruchu, automatycznie
uruchamiający proces
Dane techniczne:
- Wymiary: dł. 15 cm x szer. 19 cm x wys. 8,5
cm.
- Waga netto : 0,45 kg,
- Długość fali UV : 365-405 nm,
- Napięcie wejściowe : 100-240 V, 50/60 Hz,
- Napięcie wyjściowe : DC-24 V, 1,5 A,
- Moc : 48 W (max).

11.

12.

13.

Funkcje kombajnu kosmetycznego Elegante
Glass 17w1:
- mikrodermabrazja diamentowa
- ultradźwięki
- d'arsonwal-prądy wysokiej częstotliwości
- peeling kawitacyjny
- sonoforeza
- mikromasaż
- głowica ciepło
- głowica zimno
Kombajn
- galwanizacja-prąd stały Anodowa
kosmetyczny
- galwanizacja - pąd stały Katodowa
GIOVANNI
- jonoforeza
Elegante 17 w 1
- wapozon ze szklanym pojemnikiem
ACTIVE DIY-1001
- ozonoterapia
- lampa Wooda - perfekcyjna diagnostyka cery
- lampa LED
- aromaterapia
- ziołolecznictwo
- podgrzewanie ręczników
Dane techniczne:
- napięcie AC230V / 50-60 Hz
- moc 980 W
- wymiary szer. 43 cm x dł. 43 cm x wys. 112 cm
Podgrzewacz do
wosku w puszce
8326

Urządzenie do podgrzewania wosku do depilacji
w puszce o pojemności 400 lub 500ml.
Dane techniczne:
- moc 150W
- wymiary urządzenia: wys. 11cm z pokrywką
14cm x szer. 19 cm x dł. 25 cm
Odczyt parametrów pomiarowych dla całego
ciała zawiera:
- Całkowita zawartość wody w kg
- TBW - Całkowita zawartość wody w
organizmie w %
- Masa tkanki tłuszczowej w %
- FM - Masa tkanki tłuszczowej w kg
- FFM - Masa tkanki beztłuszczowej
- MM - Masa tkanki mięśniowej w kg
- BMI Indeks masy ciała
- Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
- BMR Wskaźnik podstawowej przemiany
materii

Analizator składu
ciała TANITA BC418 MA wraz z
oprogramowaniem z
kablem
Segmentowy odczyt dla każdej kończyny ( noga
lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) zawiera:
- Wskaźnik masy mięśniowej
- Masa mięśniowa kg
- Masa tkanek beztłuszczowych
- Tkanka tłuszczowa %
- Impedancja dla poszczególnych segmentów
ciała
Specyfikacja techniczna
- Maksymalna waga 200 kg

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

Zegar do sauny
HARVIA
Termohigrometr
HARVIA

- Wiek Badanej Osoby 7 do 99 lat
- Dokładność 0.1 kg
- Metoda Pomiaru BIA (bio-elektryczna, analiza
impedancji)
- testowana Klinicznie
- drukarka wbudowana termiczna
Zegar do sauny Harvia ma kształt spodu
drewnianego cebra.
mierzenie temperatury i wilgotności w saunie

Urządzenie do odmierzania czasu 5, 10, 15
minut
Sawo
model: SAV-90N
Piec do sauny
- zasilanie 400V 3N
fińskiej
- moc 9,0 kW
- sterownik zewnętrzny
Wymiary:
Regał brzozowy
- szer. 37 cm
Molger
- gł. 37 cm
- wys. 140 cm
Dane techniczne:
Parowar Tefal S12-B
- moc 550 W
Minimalistyczna i lekka forma oraz wyjątkowo
wygodne siedzisko.
- siedzisko tapicerowane ekoskórą perforowaną i
profilowane.
- kolor biały
Fotel biurowy
Dane techniczne:
- szerokość siedziska 43 cm
- wysokość min. 46 cm
- wysokość max. 58 cm
- hydrauliczny
- pięcioramienna podstawa
Klepsydra HARVIA

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu
składania ofert.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest:
...…………………………………………………………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………
Fax
…………………………………………………
E-mail
…………………………………………………
Korespondencje sprzedający ma kierować na adres:
...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………
Fax
…………………………………………………
E-mail
…………………………………………………

Oferta moja składa się z ………….. stron kolejno ponumerowanych od nr ………….. do
nr ………….. .
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone
oddzielnym opakowaniem)
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
....................................
(Data)

...................................................
(Podpis Oferenta)

