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Oferta na suszarki hotelowe

Kod produktu: Air Lova 1250 – 23,00 euro
Zalety i funkcje:



Dobrze zaprojektowane kompaktowa suszarka
do włosów




Ścienna
Przełącznik:










2 ustawienia prędkości
2 ustawienia temperatury

Element grzewczy: 1250 W
Koncentrator dyszy
200 – 240 V 50-60 Hz
Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie
za pomocą mikro-przełącznika w ścianie
przewód spiralny
2-letnia gwarancja

Kod produktu: 533.03/038 – 39,95
euro netto
Zalety i funkcje:









Suszarka do włosów 1200 W
Przełącznik suwakowy:
2 przepływ powietrza ustawienia
3 ustawienia temperatury powietrza
Chłodne powietrze ustawienie
On / off przycisk
dysza koncentratora
Sanitized: Nano-srebro leczenia
przeciwbakteryjnego
 Uchwyt ścienny:
 on / off wyłącznik bezpieczeństwa

Opcja 1600 W – 42,16 euro netto

Kod produktu: 533.03/032.04 -

60,45 euro netto

Zalety i funkcje:

 Suszarka do włosów 1200 W
 Przełącznik suwakowy:
 2 przepływ powietrza ustawienia
 3 ustawienia temperatury powietrza
 Chłodne powietrze ustawienie
 On / off przycisk
 dysza koncentratora
 Uchwyt ścienny:
 on / off wyłącznik bezpieczeństwa
 gniazdko na golarkę 110-120 V/220-240 V
 Transformator bezpieczeństwa
Opcja 1600 W – 62,60 euro netto

Kod produktu: (542.05/038A) – 43,60 euro netto
Zalety i funkcje:

 Suszarka do włosów 1200 W
 Przełącznik suwakowy:
 2 przepływ powietrza ustawienia
 3 ustawienia temperatury powietrza
 Chłodne powietrze ustawienie
 On / off przycisk
 Antypoślizgowe design
 dysza koncentratora
 Uchwyt ścienny:
 on / off wyłącznik bezpieczeństwa
Opcja 1600 W – 45,80 euro netto; Opcja 1800 W – 48,80 euro netto

Podane ceny są cenami netto w walucie euro.
Termin realizacji około 3-4 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia
i wpłacenia zaliczki w wysokości 35% wartości na podstawie faktury
proforma.
Przy zamówieniach poniżej 100 szt. koszty sprowadzenia suszarek są po
stronie kupującego (około 150-250 eur)
Oferta ważna do czasu zmian cen przez dostawców.
Zapraszamy do współpracy
Toniko
tel. +48 22 648 59 60
fax +48 22 648 59 49
toniko@toniko.com; www.toniko.com

