Těší nás Váš zájem o naše služby. Vyrábíme, pronajímáme a prodáváme nábytek určený pro wellness
studia a salony pro rybí pedikúru a mikromasáže. Každý zákazník je u nás řešen individuálně a vše
upravujeme k jeho maximální spokojenosti. Každý dodaný kus je vyroben s maximálním zaměřením na
zákazníkovu spokojenost a jeho potřeby. Zkuste to také….

Řada PROFILINE pro wellness a studia
ProfiLine Box – sezení se stále vylepšuje a postupně upravuje pro maximální komfort a pohodli pro údržbu.
Jsme schopni reagovat na Váš požadavek a vyrobit nábytek v barvě, kterou si zadáte. Počet rybek lze
upravovat a časem i doplňovat. Dále je možné objednat na zakázku barvu koženkového čalounění, aby
sladěni s interiérem, bylo co možná nejlepší.

Komponenty - HW
Používáme nejkvalitnější komponenty především německé firmy JBL a EHEIM, což zaručuje nejvyšší kvalitu
a co možná nejnižší požadovanou údržbu, i když údržba se promeškat v tomto oboru nedá a nesmi.
Maximálně se zaměřujeme na hygienu vody a čistotu. Ve všech nádržích je v oběhu UV-C sterilizátor, který
je nedílnou součástí filtračního okruhu a zapíná se buď automaticky přes časový spínač, nebo přes estavěný
spínač, kdy obsluha po odchodu zákazníka manuálně stiskne tlačítko a voda se po nastavený časový
interval čistí.

Každé akvárium má vlastní filtrační a čistící okruh. Tedy například TWINBOX obsahuje vždy 2 kusy filtrů,
2kusy UV-C, 2ks topení apod. Nešetříme v žádném směru. Od nás dostanete vždy jen to nejlepší.

Varianty – barvy - úpravy

Variabilitě se meze nekladou. Pusťte
svou fantazii na plné obrátky. Meze
nejsou opravdu žádné…
Sestavy do všech možných variací a
tvarů po dohodě není žádný problém.
Volba barvy čalounění je také na Vašem
zvážení. V nabídce máme všechny možné
druhy a k dispozici máme profesionálního
čalouníka. Nevyrábíme na koleni v garáži ;)

Rozpis komponent na jedno TWIN sezeni, které dodáváme
1x Twin sezeni - nábytek
1x Ohrádka akvária včetně dna
1x Termoizolační podložka pro akvária
2x Akvárium 70x50x45 zabroušené hrany,
transparent
2x Externí filtr včetně náplní
2x Startér filtru
2x Rozstřik rampa
2x Sací koš
4m Rozvod hadice kouřová
2x Externí topeni
1x Vzduchovací motor EHEIM
7m Silikonová hadička vzduchovací
2x Zpětná klapka
2x Škrtící ventil vzduchování
1x 4m napájecí kabel 4 výstupy
1x Spínač časový 24/30min /alternativně časový spínač manuální s krokem po stisknutí tlačítka 1/2h,3h, 6h /
Příslušenství – chemie pro úpravu vody, síťky, krmivo, přísavky apod.
Ceny profi setu TwinBox v jednotlivých verzích na požádání
Verze bez opěrek
Verze s opěrou /loketní a zádová
Ceny profi setu SingleBox v jednotlivých verzích na požádání
Verze bez opěrek
Verze s opěrou /loketní a zádová/
Ceny rybek Garra Rufa podle odběru na požádání

-----------------------------Mezi naše reference patří mimo jiné …
Hotel Augustiánský dům Luhačovice
Hotelu Esprit Praha a INTURPRAG Praha
Komerční a wellness centrum Krejcárek Praha
Rakovník studio p.Černé
Beauty Smart studio Praha
Studio Carol Ivančice
Zlín,Studio p. Hladíkové
Kosmetické studio Bělohorská Praha
Trnava, Slovensko, Obchodní centrum MAX
A další drobná pedikérská studia /Zlín, Hradec Králové, Jablonec,Poděbrady a další/

