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Magasság:  49-54 cm
Ülőfelület átm.:  31 cm
Talp átmérő:  47 cm

Magasság:  52-72 cm
Ülőfelület átm.:  32 cm
Talp átmérő:  60 cm

AE303605

Klasszikus gurulós forgózsámoly mely mindennel 
rendelkezik, ami a kényelmes munkavégzéshez szük-
séges. Praktikus, kis méretű, így ideális a kisebb hely-
lyel rendelkező szalonok számára. Kialakítása révén 
ellenáll a legintenzívebb igénybevételnek is. Magas-
sága az ülőrészt körkörösen, jobbra-balra forgatva 
állítható be a kívánt pozícióra. Gurulós gőrgőinek kö-
szönhetően könnyen mozgatható.

•  Magasság állítás, az ülő-
 részt körkörösen forgatva
•  Ideális kozmetikai szalonoknak

AE301023

Praktikus kis méretű háttámlás gurulós forgóz-
sámoly, mely a munkával töltött hosszabb napok 
során csökkenti a gerinc melletti tartóizmok terhe-
lését. Hidraulikus pumpájával a kívánt ülési magas-
ság könnyen és gyorsan beállítható. Csillag formájú 
lábával, pedig minden kezelőágy mellé könnyen oda 
lehet férni.

•  Fix háttámla (nem állítható)
•  Hidraulikusan állítható 
 magasság
•  Ideális kozmetikai szalonoknak 
 és orvosi rendelőknek

AE301024

Extrán kényelmes, nyereg formájú ülőrésszel ren-
delkező gurulós forgózsámoly, mely a speciális ülési 
pozíciónak köszönhetően természetes módon egye-
nesíti ki a gerincet és tehermentesíti a hát izomzatát. 
Magassága széles tartományban hidraulikus pumpá-
val könnyen állítható. Csillag lábával minden kezelő-
ágyhoz közel lehet férni.

•  Hidraulikusan állítható magasság
•  Hátkímélő nyereg kialakítású ülőrész
•  Ideális kozmetikai szalonoknak 
 és orvosi rendelőknek

AE301025

A közkedvelt nyeregzsámoly mely továbbfejlesztett, 
háttámlás változata szinte mindent tud, amire egy or-
vosi rendelő vagy kozmetikai szalon kényelmes mun-
kavégzéséhez szükséges. Nyereg formájú ülőrésze a 
hosszabb, munkával töltött napok során, tehermen-
tesíti a gerinc melletti tartóizmokat. Hidraulikusan 
állítható magassága, ülési szöge és háttámlája pedig 
testalkattól függetlenül segít megtalálni a legideáli-
sabb ülőhelyzetet.

•  Dönthető ülőrész
•  Hidraulikusan állítható magasság
•  Állítható háttámla
•  Ideális kozmetikai szalonokba 
 és orvosi rendelőkbe

Hidraulikusan állítható magasság
Hátkímélő nyereg kialakítású ülőrész
Ideális kozmetikai szalonoknak 

szönhetően könnyen mozgatható.

Magasság állítás, az ülő-
részt körkörösen forgatva
Ideális kozmetikai szalonoknak

Fix háttámla (nem állítható)

Ideális kozmetikai szalonoknak 

GURULÓS FORGÓZSÁMOLYOK

HÁTTÁMLÁS GURULÓS 
FORGÓZSÁMOLY

GURULÓS 
FORGÓZSÁMOLY (NYEREG)

GURULÓS, HÁTTÁMLÁS 
FORGÓZSÁMOLY (NYEREG)

ESZKÖZKOCSIK ÉS GURULÓS 
FORGÓZSÁMOLYOK MINDEN IGÉNYHEZ
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Fém váz

Fém váz

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Magasság:  51-70 cm
Ülőfelület átm.:  36-40 cm
Talp átmérő:  60 cmM
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Fém váz Műbőr huzat

Magasság:  58-78 cm
Ülőfelület átm.:  37-40 cm
Talp átmérő:  60 cmM
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Fém váz Műbőr huzat

Kiváló anyagminőség és a praktikus felhasználhatóság érzésének tökéletes kombinációja jellemzi az Alveola 
gurulós forgózsámoly és eszközkocsi kínálatát. Forgózsámolyaink között megtalálhatod az üléspozíciódhoz leg-
megfelelőbb típust, mindezt kiváló ár érték aránnyal párosítva. Eszközkocsijaink pedig hasznos társként segítik 
szalon munkád változatos kialakításaikkal és méreteikkel.

GURULÓS 
FORGÓZSÁMOLY
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AE220207

Amennyiben hagyományos megvilágítású klasszi-
kus, mégis magas minőségű lámpára van szükséged, 
akkor ne keresgélj tovább. Az Alveola 3 dioptriás 
Classic lámpája ugyanis kedvező ára minden funk-
ciót biztosít, amelyre egy kozmetikai szalonnak szük-
sége lehet. 3 szoros nagyító képességével megfele-
lően tisztán láthatod munkaterületed. A lámpában 
megtalálható meleg fényű körfénycső pedig minden 
irányból erős megvilágítást biztosít. 

•  Asztallapra és állványra szerelhető kivitel
•  Körfénycsöves megvilágítás
•  Műanyag lencse védőfedél
•  Belső hidraulikus lámpakar

CLASSIC NAGYÍTÓS 
3D LÁMPA

AE22100

Az asztali manikűrös nagyítós lámpa kis helyigényű, 
ugyanakkor kiváló fényerejű eszközként segíti a 
munkádat. 3 dioptriás nagyító képessége és 10,2cm 
átmérőjű lencséje több mint elegendő a műkörmös, 
manikűrös munkák elvégzéséhez. Asztali kivitelének 
köszönhetően könnyen mozgatható, bármikor a 
munkavégzés helyéhez igazítható.

•  Mechanikus mozgató rendszer
•  Asztalra helyezhető kivitel
•  Lehajtható műanyag védőfedél
•  Körfénycsöves megvilágítás

AE101040

Nagy méretű üvegpolcai praktikusak, az azok közötti 
távolság pedig kellően magas akár nagyobb készülé-
kek vagy eszközök tárolására. Beépített lámpatartó 
konzoljához a kozmetikai piacon kapható lámpatí-
pusok szinte mindegyike csatlakoztatható. Masszív 
felépítésének köszönhetően jobban terhelhető a 
hagyományos változatoknál. Nagyméretű gurulós 
görgőivel egyenetlen talajon is könnyen mozgatható.

•  Nagy polctávolság és extra polcméret
•  Beépítet konzol nagyítós 
 lámpa rögzítéséhez
•  4 db gurulós görgővel ellátott láb
•  Ideális kozmetikai szalonoknak 
 és orvosi rendelőknek

XS200002

A gyantázáshoz kifejlesztett eszközkocsi. Praktikus 
eszköztálcájával és fém kosarával több mint ideális 
a szőrtelenítéshez szükséges kellékek tárolására és a 
gyantázás során keletkező hulladékok elhelyezésére. 
Kis mérete miatt bármely szalonban észrevétlenül el-
fér, fém szerkezete miatt pedig időtálló és könnyen 
tisztítható. 

•  Fehér festett fémszerkezet
•  Két polc
•  Mély kosár
•  Praktikus kis méret
•  Nagyítóslámpa konzol 
 nem rögzíthető hozzá

ESZKÖZKOCSIK

ASZTALI MANIKŰRÖS 
NAGYÍTÓS LÁMPA

ÜVEGPOLCOS ESZKÖZKOCSI 
LÁMPATARTÓVAL

ESZKÖZKOCSI GYANTÁZÁSHOZ 
FEHÉR SZÍNBEN

AE101012

Az Alveola klasszikus 4 üvegpolcos eszközkocsija ide-
ális választás a kisebb, de akár a nagyobb szalonok-
nak is. Megfelelő méretű a kozmetikai kezelésekhez 
használni kívánt elektrokozmetikai eszközök, kozme-
tikumok vagy kiegészítők tárolásához. Görgős lábaival 
bármikor a megfelelő helyre mozgatható.

•  Ideális kozmetikai szalonoknak
•  Praktikus méret
•  Nagyítóslámpa konzol 
 nem rögzíthető hozzá
•  4db görgős láb

4 ÜVEGPOLCOS 
ESZKÖZKOCSI

4 ÜVEGPOLCOS ESZKÖZKOCSI 
TEXTIL KOSÁRRAL

AE101031

Strapabíró, fémvázas, textil kosárral ellátott eszköz-
kocsi, mely biztosan megszolgálja az árát. 4 üvegpolca 
mellett egy szennyesnek is használható tárolót is ta-
lálsz. Praktikus mérete miatt kisebb kozmetikákban 
vagy orvosi rendelőkben is elfér, nagy teherbírású 
polcaira pedig biztonsággal helyezheted el a mun-
kádhoz szükséges eszközöket.

•  Praktikus kis méret
•  Szennyesnek is használható 
 textil tároló
•  Gurolós görgők, a 
 könnyebb mozgatáshoz
•  Nagyítóslámpa konzol 
 nem rögzíthető hozzá

NAGYÍTÓS LÁMPÁK SZÉPÉSZETI 
ÉS ORVOSESZTÉTIKAI KEZELÉSHEZ

Nagyítós lámpa kínálatunkban biztosan megtalálod a munkádhoz és igényeidhez legmegfelelőbb típust. Ha-
gyományos körfénycsöves és a legmodernebb LED-es fényforrással ellátott lámpákból is választhatsz 3-5-6 
dioptria nagyító képességű tartományban. Sőt precíziós megvilágítást biztosító lámpáinkkal olyan munkafolya-
matokhoz is tökéletes fényt biztosíthatsz, mint a szálankénti szempillahosszabbítás.

Magasság:  83 cm
Hosszúság: 47,5 cm
Szélesség:  44,5 cm
Polcmélység:  39,5 cm

Magasság:  83 cm
Szélesség:  71 cm
Mélység  43 cm

Lencse átmérő:  10,2 cm Ø
Körfénycső: 12,5 cm Ø, 12W G10q
Hálózati kábel:  1,65 mM
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K Lencse átmérő:  12 cm Ø

Fénycső: FCL / T5 / 22 W
Hálózati kábel:  1,6 mAD
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Magasság:  80,5 cm
Polcok közötti táv.: 35 cm
Szélesség:  55 cm
Mélység:  44 cmM
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Fém vázFém váz

Magasság:  86 cm
Szélesség:  32 cm
Mélység:  43 cmM
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Fém váz Fém váz4 db üvegpolc 4 db üvegpolc 3 dioptria 3 dioptria

3 db üvegpolc

körfénycső körfénycső



6 7

AE220206

Precízebb és alaposabb munkát végezhetsz a Special 
lámpával, mely hagyományos megvilágítás mellett 
hatszoros nagyítóképességet biztosít. A különlege-
sen nagy, 6 dioptria olyan munkafolyamatokhoz ad 
nélkülözhetetlen segítséget, mint a szálankénti szem-
pilla-hosszabbítás vagy a sminktetoválás. Ugyanakkor 
a bőr diagnosztizálását is hatékonyabbá teszi, hiszen 
a bőr apróbb részletei, hibái is jól láthatóvá válnak. 

•  Körfénycsöves megvilágítás
•  Műanyag lencsevédő fedél
•  Belső hidraulikus lámpakar
•  Asztallapra és állványra 
 szerelhető kivitel

AE201005

Az AE201005-ös LED-es nagyítós lámpa a legújabb fényforrás technológia elő-
nyét kínálja a felhasználóknak. A LED-es izzók hosszabb élettartamot, gazdasá-
gosabb működést és vibrálásmentes megvilágítást tesznek lehetővé. Így akár a 
körfénycsöves lámpáknál tapasztalható korábbi szemfáradás is kiküszöbölhető. 
A lámpa 3 dioptriás nagyító képessége elegendő a kozmetikai tisztításhoz vagy a 
szálankénti szempillahosszabbítás végzéséhez is. 13 x 10 cm-es nagyító felületé-
vel akár az arc teljes felülete is lefedhető. 

•  A nagyító közepén található egy 3 cm átmérőjű kör, mely 5D nagyítást biztosít
•  A pontos megvilágításról a nagyító körül elhelyezett LED sor gondoskodik
•  3D nagyítás
•  Asztalra és állványra is helyezhető kivitel 
 (12,5mm átmérőjű csatlakozási csonk)
•  Felhajtható karcolást gátló védőfedél
•  A csomagolás a gurulós állványt tartalmazza

AE220605

A LED-es 5D nagyítós lámpa a legújabb fényforrás 
technológia előnyét kínálja a különféle munkafolyama-
tokhoz. A LED-es izzók hosszabb élettartamot, gazda-
ságosabb működést és vibrálásmentes megvilágítást 
tesznek lehetővé. Így akár a körfénycsöves lámpáknál 
tapasztalható korábbi szemfáradás is kiküszöbölhető. 
A lámpa 5 dioptriás nagyító képessége több mint ele-
gendő a kozmetikai tisztításhoz, sminktetováláshoz 
vagy a szálankénti szempilla-hosszabbításhoz.

•  Mechanikus mozgató rendszer
•  Energiatakarékos LED világítás
•  Lehajtható műanyag lencsevédő fedél
•  Asztalra és állványra 
 is helyezhető kivitel

AE201006

Az AE201006-os LED-es nagyítós lámpa a legújabb fényforrás technológia elő-
nyét kínálja a felhasználóknak. A LED-es izzók hosszabb élettartamot, gazdasá-
gosabb működést és vibrálásmentes megvilágítást tesznek lehetővé. Így akár a 
körfénycsöves lámpáknál tapasztalható korábbi szemfáradás is kiküszöbölhető. 
Az állítható fényerővel mindig a napszaknak vagy az adott problémának megfe-
lelő megvilágítással dolgozhatsz. 

•  A pontos megvilágításról a nagyító körül 
 elhelyezett LED sor gondoskodik 
•  3D nagyítás
•  3 állítható fényerősség
•  Asztalra és állványra is helyezhető kivitel 
•  Felhajtható karcolást gátló védőfedél
•  A csomagolás a gurulós állványt tartalmazza

SPECIAL NAGYÍTÓS 
LÁMPA 6D

NAGYÍTÓS LÁMPA 
LED-ES 5D

AE220207LED

A klasszikus forma LED-es megvilágítással kombinált 
modernitását kínálja Classic Plus nagyítós lámpánk, 
melyel egy kis pluszt vihetsz a hétköznapok munkafo-
lyamataiba. A klasszikus megjelenésű mégis modern 
megvilágítást biztosító lámpa háromszoros nagyítást 
biztosít, mely kellően elegendő bármely feladathoz. A 
pontos megvilágítást nagy fényerejű, vibrálásmentes 
LED-ek biztosítják, melyeknél a szemek a hosszabb 
munkanapok során sem fáradnak el. 

•  Asztallapra és állványra 
 szerelhető kivitel 
•  Műanyag lencsevédő fedél
•  Belső hidraulikus lámpakar

AE211101

A TwinLight nagyítós lámpa az iker fénycsöves, árnyékmentes lámpák 
előnyét kínálja a felhasználóknak. 3 dioptriás nagyító képessége több 
mint elegendő a kozmetikai tisztításhoz vagy a szálankénti szempilla-
hosszabbítás végzéséhez. Iker fénycsövei megfelelő fényerőt bizto-
sítanak és kétoldali árnyékmentes megvilágítást tesznek lehetővé a 
felhasználás során. 15x18cm nagyságú lencséje nagy területet fed le 
és négyzet formája miatt optikailag is növeli a nagyított felületet.

•  Kétoldali árnyék nélküli megvilágítás
•  Mechanikus mozgató rendszer
•  Asztalra és állványra is helyezhető

AE220206LED

A 6 dioptriás nagyítóképesség az egyik legnagyobb 
lámpa kínálatunkban és bőven elegendő, hogy a 
nagy precizitást igénylő munkafolyamatokból min-
dent tökéletesen láthass. A legkisebb részlet is éles,  
a valósághoz képes 6 szoros nagyításban fog meg-
jelenni, segítve a kellő alaposságot igénylő felada-
tokban. A kör alakban elhelyezkedő LED fényforrá-
sok vibrálásmentes hideg fénnyel a munkaterületet 
egyenletesen világítják meg és hosszabb távon sem 
fárasztják szemeidet. 

•  Ultramodern LED-es megvilágítás
•  Műanyag lencsevédő fedél
•  Belső hidraulikus lámpakar
•  Asztallapra és állványra 
 szerelhető kivitel

CLASSIC PLUS NAGYÍTÓS 
LÁMPA LED-ES 3D

TWIN LIGHT NAGYÍTÓS 
LÁMPA 3D

NAGYÍTÓS LÁMPA LED-ES 
FÉNYERŐSSÉG SZABÁLYOZÓVAL

NAGYÍTÓS LÁMPA 
LED-ES

SPECIAL PLUS NAGYÍTÓS 
LÁMPA 6D LED-ES

Lencse átmérő:  12 cm Ø
Hálózati kábel:  1,6 m
Led teljesítmény:  8 W

Lencse átmérő:  17,5 cm Ø
Hálózati kábel:  1,6 m
Led teljesítmény:  5 W
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Lencse átmérő:  17,5 cm Ø
Fénycső: FCL / T5 / 22 W
Hálózati kábel:  1,6 m

Lencse átmérő:  17,5 cm Ø
LED kör:  24 cm Ø, 5W
Hálózati kábel:  1,6 m
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AT

O
K

Lencse átmérő:  17 cm Ø
LED kör:  24 cm Ø
Hálózati kábel:  1,6 m
Led teljesítmény:  8 WAD
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O

K

Lencse méret:  13cm x 10cm
3 db LED sor: 2 x 12,5 cm és 1 x 10 cm
Hálózati kábel:  1,6 m
Led teljesítmény:  22 WAD
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3 dioptria

6 dioptria

6 dioptria

5 dioptria

Lencse átmérő:  15cm x 18cm
Neoncső:  150x20mm, 2 x 9W G23 
Hálózati kábel:  1,5 mAD
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O

K

3 dioptria fénycső

NAGYÍTÓS LÁMPÁK

3 dioptria

3 dioptria

NAGYÍTÓS LÁMPÁK

körfénycső
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PRECÍZIÓS LÁMPÁK

AE20348

A 21. század multifunkciós igényeit elégíti ki legújabb Circle Art, szempillás és 
sminkes lámpánk, mely egy vérbeli vlogger munkaeszközének sem utolsó. 
A kör alakú, 640db LED-et tartalmazó lámpa minden munkafolyamatot vagy 
témát tökéletesen árnyékmentesen világít meg és a fényforrásoknak köszön-
hetően hosszabb munkák során sem fárasztja a szemeket. Fényhőmérséklete 
2700 és 6500 Kelvin között állítható, mellyel hidegebb, vagy melegebb szín-
tónusút biztosíthatsz a megvilágított területnek és témának. 4000 Lumen fé-
nyereje kellően elegendő, hogy a belső árnyékosabb helységekben is a külső 
fényerősséghez hasonló, tökéletesen, erős megvilágítást biztosíts.

• Kör alakú árnyékmentes megvilágítás
• Mozgatható lámpafej
• Állítható magasságú állvány
• Távirányító
• Szabályozható fényerősség
• 4000 lumen maximális fényerősség
• 2700 – 6500K állítható színhőmérséklet tartomány
• 50000 óra LED élettartam
• 640db LED-el szerelt fényforrás
• Mobiltelefon és mikrofon tartó állványok
• 70W teljesítmény

AE2054

Amennyiben tökéletes megvilágítást keresel szempillaépítő, sminkes vagy 
sminktetováló munkáidhoz, akkor a Lash Pro Doubel Arm lámpával valami 
egészen különlegeset kínálunk számodra. A kifejezetten precíz megvilágítást 
igénylő munkákhoz kifejlesztett, vibrálásmentes LED technológia folyamatos 
fénykibocsátást tesz lehetővé, így az egész napos munka során sem fárasztja 
a szemeket. A fényforrások által biztosított 5800 lumen fényerő a pillaépítés-
re szolgáló helységben a napfényhez hasonló fényt biztosít, mellyel minden 
munka, tökéletesen megvilágítva, színhűen, apró részleteiben válik láthatóvá. 
A 3200 és 5600 kelvin között állítható színhőmérséklettel pedig igényeid szerint 
hideg, vagy meleg tónusú fény mellett dolgozhatsz.

• Dupla árnyékmentes megvilágítás
• Minden irányba mozgatható lámpatartó karok
• Állítható magasságú állvány
• Szabályozható fényerősség
• 5800 lumen maximális fényerősség
• 3200 – 5600K állítható színhőmérséklet tartomány
• 50000 óra LED élettartam
• 368 LED-el szerelt fényforrások
• Mobiltelefon tartó állvány
• 45W teljesítmény

CIRCLE ART 
SMINKES LÁMPA

LASH PRO DOUBLE ARM 
SZEMPILLÁS LÁMPA

AE50101

Midi vapozonunk egy kis helyigényű, de mégis tel-
jes értékű arcgőzölő. Kompakt mérete, hosszítható 
gőzkarja és digitális vezérlése révén tűnik ki riválisai 
közül. Az alapfunkciókon felül alkalmazását időzítő 
varázsolja könnyebbé.

• Digitális vezérlés
• Kapcsolható ózon
• Digitális időzítő
• Változtatható gőzkar hossz
• Illóolaj filter a gőzkar végén
• 0,6 literes víztartály

MIDI VAPOZON

AE50100

A mini arcgőzölő egy új kategóriát kíván életre kelte-
ni a kedvező árú, kis helyigényű kozmetikai eszközök 
piacán. Egyszerű felépítése, a „nagyokra” jellemző 
kapcsolható ózonja, illetve illóolaj filtere igazi cseme-
ge ebben az árkategóriában. Az arcgőzölő játszi köny-
nyedséggel vezérelhető és kis mérete révén könnyen 
hordozható, így akár otthonodban is alkalmazható.

•  Manuális, kapcsolóval 
 történő vezérlés
•  Kapcsolható ózon
•  Változtatható gőzkar hossz
•  Illóolaj filter a gőzkar végén
• 0,4 literes víztartály

MINI VAPOZON

KÖTELEZŐ ALAPKÉSZÜLÉKEK MELYEKKEL JÁTSZI KÖNNYEDSÉGGEL 
NYITHATSZ, VAGY BŐVÍTHETSZ KOZMETIKÁT

Gőzkar hossza:  39,5 cm
Eszközmagasság gőzkarral: 46 cm
Eszközmagasság:  26,5 cm
Víztartály: 0,45 l-es

Gőzkar hossza:  39,5 cm
Eszközmagasság gőzkarral: 59 cm
Eszközmagasság:  39,5 cm
Víztartály: 0,65 l-esAD

AT
O

K
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közül. Az alapfunkciókon felül alkalmazását időzítő 

• Változtatható gőzkar hossz
• Illóolaj filter a gőzkar végén

39,5 cm
Eszközmagasság gőzkarral: 59 cm

39,5 cm
0,65 l-es0,65 l-es

Egy jó gőzölő garancia a sikerre. Termékpalettánk összeállításánál is ez a gondolat motivált minket. Többéves 
kutatómunkánknak köszönhetően megbízható, fokozottabb igénybevételnek is könnyen megfelelő gőzölőket 
tudunk kínálni vásárlóinknak. Alkalmazásukkal a pórusok megnyílnak, a pórusokban ülő szarucsapok könnyen 
eltávolíthatókká válnak. Az erek kitágulnak, a helyi mikrocirkuláció jelentősen javul. Illóolaj filterük lehetőséget 
biztosít a gőz különböző növényi kivonatokkal, illóolajokkal történő dúsítására, melyek együttesen különleges 
relaxáló élményt nyújtanak.

• 2700 – 6500K állítható színhőmérséklet tartomány
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GŐZÖLŐK

Gőzkar hossza:  40 cm
Eszközmagasság gőzkarral: 125 cm
Eszközmagasság:  100 cm
Víztartály: 0,6 l-es

Gőzkar hossza:  63 cm
Eszközmagasság gőzkarral: 161 cm
Eszközmagasság:  91-102 cm
Víztartály: 0,6 l-esAD

AT
O

K Gőzkar hossza:  63,5 cm
Eszközmagasság gőzkarral: 146 cm
Eszközmagasság:  85-91 cm
Víztartály: 0,6 l-esAD
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AE50112 

A kozmetikai kezelések kötelező gyulladáscsökkentő 
és pórusösszehúzó eszköze fésűs kézi VIO készülé-
künk. Nem csak a bőrtisztítás utáni bőrállapot nor-
malizálásában segít, hanem az aknés bőrökre jellem-
ző tünetek mérséklésében is. A keletkező ózon miatt 
az eszköz kiválóan alkalmazható a kezelés utáni fer-
tőtlenítésre, összehúzásra vagy a faggyúmirigyek túl-
működésének beszabályozására.

• Elektródák: gomba, 
 nyelv, pont, fésűs

Alkalmazási terület:
• Bőr tisztítás utáni fertőtlenítése
• Tisztátlan aknés bőr kezelése
• Faggyúmirigyek túlműködésének szabályozása
• Korpás fejbőr kezelése

FÉSŰS KÉZI VIO KÉSZÜLÉK

AE50110

Az Alveola kézi VIO készüléke egyetlen kozmetikai 
szalonból sem hiányozhat. A működés közben ke-
letkező ózon miatt az eszköz kiválóan alkalmazható 
a kezelés utáni fertőtlenítésre, összehúzásra vagy a 
faggyúmirigyek túlműködésének beszabályozására. 
Enyhe szárító hatása miatt látványosan javítja az ola-
jos Szeborreás bőr állapotát. 

• Elektródák: 
 gomba, nyelv, pont

Alkalmazási terület:
• Bőr tisztítás utáni fertőtlenítése
• Tisztátlan aknés bőr kezelése
• Faggyúmirigyek túlműködésének szabályozása
• Korpás fejbőr kezelése

KÉZI VIO KÉSZÜLÉK

AE50300A

Az arany középút nyújtotta logikus dön-
tések megtestesítője az Ionic arcgőzölő, 
mely egyesíti mindazon praktikus funk-
ciókat, amelyre egy kozmetikai szalon-
nak szüksége van. Az arcgőzölő klasz-
szikus megjelenésével és kis méretével 
minden környezetbe jól illik. Nagy mére-
tű víztartályával, magasság- és gőzkar ál-
lítási lehetőségével, digitális időzítőjével 
és kapcsolható ózonjával mindent tud 
amire egy kozmetikusnak szüksége van.

• Klasszikus megjelenés
• Praktikus kis méret
• Állítható magasság, mozgatható gőzkar
• Digitális időzítő
• Gőzintenzitás állítás
• Kapcsolható ózon
• Illó olaj filter
• 0,6 literes víztartály

IONIC ARCGŐZÖLŐ

AE5031

A basic arcgőzölő a kozmetikák kedvence, hiszen kis 
helyigényének köszönhetően bárhol elfér. Gurulós 
lábainak köszönhetően stabilan áll, a szalonban bár-
hová könnyen mozgatható. Állítható magassága és 
forgatható gőzkarja minden esetben megfelelő gőzfú-
jási pozíciót biztosít. Az eszköz digitálisan vezérelt és a 
maximális higiénia biztosítása érdekében kapcsolható 
ózonnal rendelkezik.

• Állítható magasság
• Mozgatható gőzkar
• Illóolaj filter
• Gurulós láb
• Digitális vezérlés
• Kapcsolható ózon
• 0,6 literes víztartály

AE5020

A Basic arcgőzölő egyszerű felépítése mögött a 
profi gőzölők megbízhatósága rejlik. Állítható ma-
gasságával mindig az adott kezeléseknek megfele-
lő pozíciót választhatod ki, kapcsolható ózonjával 
pedig a nagyobb gőzölők kényelmét élvezheted. 
Az eszköz kis mérete és kiváló ár érték aránya mi-
att ideális a kozmetikus szakmát most kezdőknek, 
de azoknak is, akik nem szeretnének egy-egy beru-
házás során túl sokat eszközre áldozni.

• Praktikus kis méret
• Állítható magasság
• Kapcsolható ózon
• Fix gőzkar
• Manuális vezérlés
• Gurulós láb
• 0,6 literes víztartály

BASIC PLUS ARCGŐZÖLŐ

BASIC VAPOZON

HANDS-ON MINI KÉSZÜLÉKEK

Kicsi a hely kozmetikádban? Nem szeretnél egy-egy kezelési módszerre túl sokat költeni? A szépségápolást 
biztos kezekben tudhatod mini kozmetikai készülékeinkkel, melyek hatékonysága már már meghazudtolja na-
gyobb asztali társaikét. A legnépszerűbb kezelési módszereket felvonultató eszközök nem csak a kezdő kozme-
tikusoknak, hanem a már gyakorlottaknak is jól jönnek a mindennapos szépészeti munkák során.

működésének beszabályozására.működésének beszabályozására.

• Elektródák: gomba, • Elektródák: gomba, 
nyelv, pont, fésűsnyelv, pont, fésűs

Alkalmazási terület:Alkalmazási terület:
• Bőr tisztítás utáni fertőtlenítése• Bőr tisztítás utáni fertőtlenítése
• Tisztátlan aknés bőr kezelése• Tisztátlan aknés bőr kezelése
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AE5004

A hideg-meleg terápiás bőrvasaló a hőmérsékletvál-
tozások bőrre gyakorolt kedvező hatásait alkalmazza 
a bőrfunkciók élénkítésére, a pórusok megnyitására 
és a zsírban oldódó hatóanyagok bejuttatására. A 
testhőmérsékletnél magasabb 42 °C-os hőmérséklet 
hatására a vérerek áteresztőképessége javul a sejtek 
tápanyag és oxigén ellátása fokozódik. 

• 2 in 1 hűtő/fűtő kezelőfej
• Nagy kezelőfej felület

Alkalmazási terület:
Meleg hatás:
• Zsírban oldódó hatóanyagok bevitele
• Bőrfunkciók élénkítése
• Alulműködő bőrök aktiválása

Hideg hatás:
• Hatóanyag csapda hatás elérése
• Bőr nyugtatása

AE5003

Hordozható ultrahangos peeling, vagy másnéven 
hidroabráziós készülékünk majdnem mindent tud, 
amit nagyobb társai. A hámlasztó kezelésekhez op-
timalizált teljesítményével, a bőrt maximálisan védve 
távolítja el az elhalt szarusejteket és szennyeződése-
ket a bőr felszínéről és a pórusok mélyéről. Megfelelő 
alternatívát jelent minden kezdő vagy haladó kozme-
tikusnak, aki nyitott az új módszerek kipróbálására.

• Kicsi és könnyű, ergonómikus kezelőfej
• Választható teljesítmény
• Folyamatos és modulált üzemmód
• Vezetékes használat

Alkalmazási terület:
• Aknés bőr tisztítása
• Pórusok tisztítása
• Ráncok kezelése
• Elhalt szarusejtek eltávolítása
• A bőrön található szennyeződések eltávolítása
• Bőr átjárhatóságának fokozása

HORDOZHATÓ HIDEG-MELEG 
TERÁPIÁS BŐRVASALÓ

HORDOZHATÓ ULTRAHANGOS 
PEELING KÉSZÜLÉK

HANDS-ON MINI KÉSZÜLÉKEK

AE5000

Az Alveola hordozható ultrahangos készüléke a vál-
toztatható moduláció és kiváló teljesítmény párosítá-
sával követel helyet az elektrokozmetikai készülékek 
kínálatában. Az arckezelésekhez optimalizált teljesít-
mény közepes fejmérettel párosul, mely több mint 
elegendő a hatóanyagok bejuttatásához és a gyors 
szalonmunka elvégzéséhez. Választható modulációs 
értékei széleskörű felhasználást biztosítanak a ható-
anyagbeviteltől a bőr feszesítéséig. Alkalmazásával 
a vízben és zsírban oldódó hatóanyagok is egyaránt 
bejuttathatóak a bőrbe.

•  Könnyű ergonómikus kezelőfej
•  Választható teljesítmény
•  Folyamatos és modulált 
 üzemmódok
•  Vezetékes, hálózati használat

Alkalmazási terület:
•  Hatóanyagbevitel
•  Ráncok mélységének 
 csökkentése
•  Aknés hegek kezelése
•  Gyulladások csökkentése

AE5006

Az Alveola akkumlátoros kézi ultrahangos készüléke 
kompakt méretének ellenére kiváló társ a bőrfiata-
lításban. Az arckezelésekhez optimalizált teljesítmé-
nye és fejmérete ideális a hatóanyagbevitelhez és 
a ráncok kezeléséhez. Az akkumulátoros kivitelnek 
köszönhetően pedig egyszerűbbé válik az arc keze-
lése, hiszen nem kell a kezelőfejhez vezető kábellel 
bíbelődnünk.

•  Könnyű ergonómikus kezelőfej
•  Választható teljesítmény
•  Akkumlátoros használat

Alkalmazási terület:
•  Hatóanyagbevitel
•  Ráncok mélységének 
 csökkentése
•  Aknés hegek kezelése
•  Gyulladások csökkentése

HORDOZHATÓ 
ULTRAHANGOS KÉSZÜLÉK

AKKUMULÁTOROS KÉZI 
ULTRAHANGOS KÉSZÜLÉK

HANDS-ON MINI KÉSZÜLÉKEK

AE5007B

A CelluMass készülék a vákuummasszázs és elektromos izom stimu-
láció kombinált hatását alkalmazza a nem kívánatos zsírpárnák mé-
retének csökkentésében és a cellulit esztétikailag zavaró tüneteinek a 
mérséklésében. A CelluMass készülék a test anatómiájához igazított 
formatervezésével és 2 az 1-ben hatásával segít a zsírsejtekben feles-
legesen elraktározott zsírsavak eltávolításában és azok szervezeten 
belüli hasznosulásában. Vákuummasszázs hatásával közvetlenül hat 
a zsírsejtek, zsírsav leadó képességégére, valamint a sejtanyagcsere 
révén a sejtközötti térben felhalmozódó bomlástermékek, salakanya-
gok nyirokrendszeren keresztül történő eltávolítására.

• 2 az 1-ben vákuummasszázs és izomstimuláló (EMS) hatás
• Alakformáláshoz és a zsírpárnák méretének a csökkentéséhez
• A bőr tónusának a javításához
• Kis méretet meghazudtoló erős szívóhatás
• Két eltérő méretű kezelőfej a változatos használathoz
• Teljesítmény szint kijelzés a vákkum és EMS funkciónál
• Akkumulátoros használat

Tartozékok:
• Nagy kezelőfej a has, fenék, comb és hát masszázsához
• Kis kezelőfej a vádli, alkarok, felkarok kezeléséhez
• Asztali töltőkonzol
• Hálózati adapter

AE5008A

Az Alveola legújabb FaceLifter készüléke új megvilágításba helyezi az 
anti-aging kezeléseket. Két fronton az arc mimikai izmainak stimulá-
lásával ezzel együtt az arc nyirokrendszerének az átmasszírozásával  
az egyik legkorszerűbb EMS (Electro Muscle Stimulation) technológiá-
val aktiválja a kor előrehaladtával lassuló bőrfunkciókat és feszesíti a 
rugalmasságát vesztett bőrt. A készülékbe épített mikromasszázs fej 
mechanikai hatása révén fokozza a bőr lokális vérellátását ezáltal a 
bőr tápanyag és oxigén ellátását. Segíti „ébren tartani” a bőrmegújító 
folyamatokat és aktiválja az alulműködő bőrfunkciókat. 

• 2 az 1-ben mikromasszázs és izomstimuláló hatás
• Arcliftinghez és az arcbőr tónusának a javításához
• A kézbe jól illő anatómiailag tervezett kezelőfej
• Teljesítmény szint kijelzés
• Akkumlátoros használat

Tartozékok:
• Hálózati adapter
• Asztali töltőkonzol 

CELLUMASS VÁKUUMMASSZÁZS, CELLULIT 
KEZELŐ ÉS ALAKFORMÁLÓ EMS KÉSZÜLÉK

FACELIFTER MIKROMASSZÁZS 
ÉS EMS ARCLIFTING KÉSZÜLÉK
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CLASSIC KÉSZÜLÉKEK

AE50803

A 2 az 1-ben VIO és iontoforézis gép mindent tud, 
amit egy alap kozmetikai készüléknek tudnia kell. VIO 
funkciójával a bőr tisztítás után fertőtlenítése és a pó-
rusösszehúzás végezhető el. Galvánáramos muduljá-
val pedig könnyen juttathatunk be elektrolit tulajdon-
ságú hatóanyagokat a bőr mélyebb rétegeibe.

• 2 iontoforézis kezelőfej 3db cserélhető 
 végződéssel (görgő, gömb, félgömb)
• VIO kezelőfej 4db elektródával 
 (gomba, egyenes, ívelt, nyelv)

Alkalmazási terület:
• Elektrolit tulajdonságú hatóanyagok bevitele
• Hidratálás
• Ráncok mélységének csökkentése
• Hámoldás a korpás szeborreás bőröknél

AE50812

Kombi készülékünk ideális társ a hatóanyag bevitel-
hez, bőrregenerációhoz és a tisztítás utáni fertőtle-
nítéshez. Ultrahangos moduljával vízben és zsírban 
oldódó hatóanyagokat juttathatunk a bőrbe, addig 
VIO modulja a bőr fertőtlenítésében, a pórusok tisztí-
tásában és a faggyúmirigyek működésének optimali-
zálásában tud segíteni.

• VIO 4 elektródával: gomba, nyelv, pont, egyenes
• 2 ultrahangos kezelőfej
• Folyamatos és modulált üzemmód

Alkalmazási terület:
• Hatóanyagbevitel
• Aknés hegek kezelése, gyulladások mérséklése
• Ráncok mélységének csökkentése
• A bőr tisztítás után fertőtlenítése

AE50808

Kevés olyan hámlasztó eljárás létezik, mely a bőrt érő 
minimális mechanikai behatás mellett távolítja el az 
elhalt szarusejteket. Ezen kevesek egyike az ultrahan-
gos peeling, mely ultrahang hullámokkal segíti elő az 
elhalt szarusejtek eltávolítását és a bőr pórusainak 
megtisztítását eddig nem látott kíméletességgel. 

• Digitális vezérlés
• 2 in 1 peeling és hatóanyagbevitel
• Ergonómikus kezelőfej
• Folyamatos és modulált üzemmód

Alkalmazási terület:
• Aknés bőr tisztítása
• Ráncok kezelése 
• Pórusok tisztítása
• A bőrön található szennyeződések eltávolítása
• Bőr átjárhatóságának fokozása
• Elhalt szarusejtek eltávolítása

AE50801

3 fejes ultrahang készülékünk választható kezelő-
fejeivel nem csak az arc, hanem a nagyobb energia 
leadást igénylő testkezelések is elvégezhetők. Nagy 
kezelőfejével jelentős eredmények érhetőek el a na-
rancsbőr kezelésekkor, illetve a zsírmobilizálás terén. 
Kis kezelőfejeivel az arc kezelését végezheted el. A 
készülék a zsírban és vízben oldódó hatóanyagok be-
vitelén túl, univerzálisan alkalmazható ráncok kezelé-
sénél, aknés hegek és gyulladások esetén is.

• Folyamatos és modulált üzemmód
• 3 ultrahangos kezelőfej
• Digitális vezérlés
• Kezelési idő számláló

Alkalmazási terület:
• Hatóanyagbevitel
• Aknés hegek kezelése
• Gyulladások csökkentése
• Narancsbőr kezelés
• Zsírmobilizálás
• Ráncok mélységének 
 csökkentése

KOMBI VIO / 
GALVÁNÁRAM

KOMBI 
ULTRAHANG/VIO

ULTRAHANGOS 
PEELING GÉP

HÁROM FEJES 
ULTRAHANG

Alkalmazási terület:
• Aknés bőr tisztítása

AE50830

Az Alveola frimátor készüléke egy egyszerű, azonban 
mégis kiemelten hatékony módszert kínál a bőr meg-
tisztítására és annak átjárhatóságának fokozására. A 
körkefés tisztító az alkalmazott fejek csiszolási erős-
ségétől függően lehetőséget biztosít az arc finomabb 
és erőteljesebb mechanikai peelingjéhez. A kezelés 
céljától és az alkalmazott hatóanyagoktól függően 
száraz vagy nedves bőrtisztítást végezhetünk. 

• Kompakt asztali kivitel
• Manuális teljesítményszabályzás
• Nagy nyomatékú motor
• 4db kezelőfej

Alkalmazási terület:
• Pórusok tisztítása
• Nyirokáramlás élénkítése
• Helyi vérellátás serkentése
• Bőr átjárhatóságának fokozása 
• Elhalt szarusejtek és szennyeződések eltávolítása

AE50702

Az Alveola ultrahangos készüléke a 21. sz. egyik leg-
modernebb hatóanyag-beviteli formáját alkalmazza 
az ampullák, krémek és gélek bőrbe juttatásához. 
Használatával a bőrben található erek vérátáramlása 
fokozódik, ezáltal javul a sejtek tápanyag és oxigén 
ellátása. A bőrbe juttatott hatóanyagok, így a célsej-
tekhez eljutva közvetlenül fejthetik ki hatásukat. A ké-
szülék kis kezelőfejével az arc, míg nagyobb kezelő-
fejével a test bőrfelületén dolgozhatunk.

• Folyamatos és modulált üzemmód
• 2 ultrahangos kezelőfej
• Digitális időzítő

Alkalmazási terület:
• Hatóanyagbevitel
• Zsírmobilizálás
• Narancsbőr kezelés
• Aknés hegek kezelése
• Gyulladások csökkentése
• Ráncok mélységének csökkentése

FRIMÁTOR ULTRAHANGOS 
KEZELŐGÉP

KOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEK

Az Alveola Equipment eszközeinek legerősebb és egyben legkultikusabb darabjait a Classic sorozatban találod 
meg. A szinte minden kezelési módszert lefedő eszközök között a tisztítástól, a hatóanyagbevitelen keresztül 
a speciális hatásmechanizmusokig számtalan kozmetikádban kiválóan alkalmazható módszert találsz. Mindezt 
időtálló formavilággal, kimondottan a kezelések hatékonyságára fókuszáló hatásmechanizmusokkal, felesleges 
sallangok nélkül.
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AE50834

A mechanikai peeling elvén működő un. abráziós elektrokozmetikai eszközök a kozmetikai szalonok legfőbb 
anti-aging eszközei. Népszerűségüket intenzív csiszoló hatásuknak köszönhetik, mely következtében a komedo-
gén szennyeződések, könnyen eltávolíthatóak és a bőr átjárhatósága is többszörösére növekszik.

A Diamond Peel készülék a mechanikai bőrcsiszolás és az arcvákuum együttes hatását alkalmazza a bőr felületén 
található elhalt szarusejtek eltávolítására és az anyagcsere folyamatainak élénkítésére. A különböző kezelőfejekkel 
a peeling enyhébb és intenzívebb formái közül választhatunk. A fokozat nélküli teljesítményszabályozással pedig 
mindig az aktuális bőrérzetnek megfelelően dolgozhatunk. A készülék alkalmazásával nem csak a bőrszerkezetet 
frissíthetjük meg, de a szalonkezeléseknél a hatóanyagok hatékonyabb felszívódásához is előkészíthetjük a bőrt.

• Kompakt méret
• Nagy teljesítményű motor
• Fokozat nélküli teljesítményszabályozás
• 1 db kezelőfej
• 1 db csatlakozócső a kezelőfejhez
• 9 db kezelőcsúcs eltérő méretekben

Alkalmazási terület:
• Elhalt szarusejtek eltávolítása
• Pórusok és a bőrfelszín megtisztítása
• Bőr átjárhatóságának fokozása
• Hatóanyagok felszívódásának elősegítése
• Bőr kötőszöveti állományának stimulálása és feszesítése

GYÉMÁNTFEJES 
DERMABRÁZIÓ

CLASSIC KÉSZÜLÉKEK CLASSIC KÉSZÜLÉKEK

AE50806

Az asztali VIO készülék kicsi, könnyed és egyszerűen ke-
zelhető még az elektrokozmetikától nagyon idegenke-
dő felhasználóknak is. Kiválóan alkalmazható a kozme-
tikai alapkezelésekhez, ahol a kezelés közben keletkező 
ózon fertőtlenítő, pórusösszehúzó, vagy faggyúmirigy 
működést optimalizáló hatására van szükség.

• Analóg vezérlés
• Kompakt méret
• VIO kezelőfej 3 elektródával:
   • gomba
   • nyelv
   • pont

Alkalmazási terület:
• Bőr tisztítás utáni fertőtlenítése
• Tisztátlan aknés bőr kezelése
• Faggyúmirigyek túlműködésének szabályozása
• Korpás fejbőr kezelése

AE50805

Galvánáramos készülékünk, kompakt mérete miatt 
a legkisebb kozmetikában is elfér. Egyszerű felépíté-
se miatt pedig a kevésbé gyakorlott kozmetikusok is 
könnyen használhatják. Mélytisztító funkciója mellett 
elektrolit tulajdonságú hatóanyagokat is a bőr mé-
lyebb rétegeibe juttathatunk. 

•  Analóg vezérlés
•  2 iontoforézis kezelőfej 3db 
 cserélhető végződéssel
   • görgő
   • gömb
   • félgömb

Alkalmazási terület:
• Hidratálás
• Ráncok mélységének csökkentése
• Elektrolit tulajdonságú hatóanyagok bevitele
• Hámoldás a korpás szeborreás bőröknél

VIO KÉSZÜLÉK GALVÁNÁRAMOS 
KÉSZÜLÉK

AE5011C

A természetes fény és az abban megtalálható különböző hullámhosszúságú fényspektrumok már évszázadok 
óta a gyógyulni vágyók legkedveltebb terápiás módszerei közé tartozik. A változatos színek ugyanis különfé-
le hatásokat idéznek elő szervezetünkben és ezzel együtt bőrünkben, szöveteinkben és sejtjeinkben is. A bőr 
célkromofóráiban elnyelődő színes fények nyugtathatnak, regenerálhatnak, élénkíthetnek és megannyi számos 
más hatást biztosíthatnak a terápiák során. 

Az Alveola polarizált LED fényű szépségmaszkja a legkedveltebb fényspektrumokat alkal-
mazza a bőr megfiatalítására, energizálására, működésének optimalizálására vagy éppen a 
gyulladt aknés bőrök kezelésére. Az arc formájához jól illeszkedő maszk 120db polarizált LED 
fényforrást tartalmaz és használatával a leggyakoribb 7 terápiás szín közül választhatunk.

• Az arc formájához jól illeszkedő ergonómikus forma
• 120 LED fényforrás, 7 terápiás szín

A LED maszk által használható színek hatásai:
• Vörös: élénkítés, regenerálás
• Kék: gyulladás csökkentés, AKNE kialakulásáért felelős probioni 
 baktérium működésének gátlása
• Zöld: bőr pigmentképzési folyamatainak optimalizálása
• Lila: bőr sejtjeinek energizálása
• Türkiz: anyagcsere folyamatok harmonizálása
• Sárgászöld: kollagén és elasztikus rostok termelődésének fokozása
• Hideg kék: irha szöveti állományának élénkítése

ARCKEZELŐ MASZK POLARIZÁLT LED FÉNNYEL 
ANTI-AGINGHEZ ÉS AKNE KEZELÉSHEZ
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A MODULAR GÉPEK MELYEKKEL KEZELŐTORNYODAT ÖSSZEÁLLÍTHATOD

MODULAR 
VIO KÉSZÜLÉK

AE50314A

A Modular sorozat VIO készüléke minden kozmetika alapkelléke. A nagyfrekvenciás eszköz üvegcsövében találha-
tó nemesgáz elektromos impulzus hatására ózont termel, mely nem csak a bőr tisztítás utáni fertőtlenítésében, 
de a pórusok összehúzásában is segítségünkre van. Az ózon továbbá jótékonyan hat az olajos, fénylő szeborreás 
bőrre is. Szabályozza a faggyúmirigyek működését és csökkenti a gyulladásokat okozó baktériumok számát. A 
kezelés közben a bőrre ható elektromos impulzusok továbbá élénkítik a bőrfunkciókat és fokozzák a bőr lokális 
aktivitását. A kezelés során a sejtépítő ezáltal a bőrmegújító folyamatok kerülnek előtérbe.

• Digitális vezérlés
• Kezelési idő számláló
• Elektródák: 
 gomba, nyelv, pont, fésűs

AE503021S

A Modular termékek a szabadon variálhatóság 
kényelmét nyújtják maximálisan felhasználóba-
rát arckezelő funkciók mellett. A nagyítós lámpa 
LED-es fényforrása hosszabb élettartamot, gaz-
daságosabb működést és vibrálás-mentes meg-
világítást tesz lehetővé. Így akár a körfénycsöves 
lámpáknál tapasztalható korábbi szemfáradás 
is kiküszöbölhető. Az állítható fényerővel mindig 
a napszaknak, vagy az adott problémának meg-
felelő megvilágítással dolgozhatunk. A lámpa 3 
dioptriás nagyító képessége elegendő a kozmeti-
kai tisztításhoz, vagy a szálankénti szempilla-hosz-
szabbítás végzéséhez is. 10cmx 13cm-es átmérő-
jű nagyítójával az arc teljes felülete is lefedhető.

A kezelőgép torony egy a 21. sz. kozmetikai igé-
nyeihez igazított digitális gőzölőt is tartalmaz, 
mellyel nem csak a hagyományos, de az illóola-
jokkal dúsított gőzölés lehetőségeit is maradék-
talanul kiaknázhatjuk. Az eszköz beépített ter-
mosztátja gyors vízfelmelegítést és egyenletes 
gőzelosztást biztosít. Ózon funkciójával pedig 
minden esetben „szennyeződésmentes” gőz-
párával kezelhetjük vendégeink bőrét. Digitális 
vezérlésével nem csak a pontos kezelési időt 
állíthatjuk be, de információt kaphatunk a tar-
tályban lévő víz kifogyásáról is.

A kezelőgép összeállításhoz ideális kiegészítő 
az a törölköző melegítő és fertőtlenítő készülék, 
mellyel a kozmetikai kezelésekhez használatos 
textíliákat tarthatjuk melegen és tisztán.

MODULAR KEZELŐGÉP ÁLLVÁNY GŐZÖLŐVEL, 
NAGYÍTÓS LÁMPÁVAL ÉS TÖRÖLKÖZŐ MELEGÍTŐVEL

Hálózati kábel:  1,6 m
Lencse átmérő:  10-13 cm Ø
Led teljesítmény:  6 W
Nagyító képesség:  3DAD
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Külső szélesség:  32,5 cm
Külső mélység:  25 cm
Külső magasság:  22 cm

Belső szélesség:  17 cm
Belső mélység:  24 cm
Belső magasság:  13 cm
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A termékfotó egy komplett kez-
előgép állványt ábrázol. A nagyí-
tós lámpán és gőzölőn kívüli to-
vábbi készülékeket az állvány nem 
tartalmazza!

• Digitális vezérlés
• Kezelési idő számláló
• Gőzintenzitás állítás
• Kapcsolható ózon
• Illóolaj filter

MODULAR KEZELŐGÉP CSALÁD ARCKEZELÉSEKHEZMODULAR KEZELŐGÉP TORNYOK, 
HOGY EXKLUZÍVABB SZINTRE LÉPJ

Az Alveola kozmetikai kezelőgéptornyai a jövő kozmetikájának előhírnökei, melyek maximálisan a felhasználók 
igényei, valamint a vendégek kényelme alapján lett kifejlesztve. Hozzáadva azt a pluszt, mely a 21. sz. energia-
felhasználásának minimalizálását és a környezet maximális védelmét célozza. 
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MODULAR KEZELŐGÉP CSALÁD ARCKEZELÉSEKHEZ

AE50334

Intenzív bőrcsiszolás, vagy finom mechanikai peeling? Az Alveo-
la Modular Plus 2 az 1-ben ultrahangos peeling és gyémántfe-
jes dermabráziós gépében mindkettőt megtalálod. A kombinált 
készülék gyémántfejes modulja a mechanikai hámlasztás és az 
arcvákuum együttes hatását alkalmazza a bőr felületén található 
elhalt szarusejtek eltávolítására és az anyagcsere folyamatainak 
élénkítéséhez. Az érzékeny bőrökhöz és a nyári hámlasztó és 
bőrmegújító kezelésekhez pedig az UH peelinget választhatod, 
mely a bőrt érő minimális mechanikai behatás mellett távolítja el 
az elhalt szarusejteket. 

• Digitális vezérlés
• Kezelési időszámláló
• 2 gyémántfejes kezelőfej
• 9 eltérő szemcseméretű és átmérőjű kezelőcsúcs
• 1 hidroabráziós kezelőfej 

AE503052S

A Modular Plus kezelőgép tornya és az ahhoz szabadon 
összeválogatható kezelőgépek a kompromisszumokat 
nem tűrő felhasználóknak készültek. Az arc- és testke-
zelésekhez ideális eszközökből felépíthető kezelőgép 
állvány teljesen a saját igényeidre szabható magas mi-
nőség és kiemelkedő funkciók mellett. 

Az alaptoronyhoz tartozó nagyítós lámpa LED-es 
fényforrása hosszabb élettartamot, gazdaságosabb 
működést és vibrálásmentes megvilágítást tesz le-
hetővé. Az állítható fényerővel mindig a napszaknak, 
vagy az adott problémának megfelelő megvilágítással 
dolgozhatunk. A lámpa 3 dioptriás nagyító képessége 
elegendő a kozmetikai tisztításhoz, vagy a szálankénti 
szempilla-hosszabbítás végzéséhez is. Extra 17cm-es 
átmérőjű üvegfelületével kimagaslóan magas torzítás-
mentes nagyítási felületet ad.

• 3 lépésben állítható fényerősség
• Felhajtható karcolást és napfény okozta 
 gyulladást gátló védőfedél

A kezelőgép torony egy a 21. sz. kozmetikai igényei-
hez igazított digitális gőzölőt is tartalmaz, mellyel nem 
csak a hagyományos, de az illóolajokkal dúsított gőzö-
lés lehetőségeit is maradéktalanul kiaknázhatjuk. Az 
eszköz beépített termosztátja gyors vízfelmelegítést 
és egyenletes gőzelosztást biztosít. Ózon funkciójával 
pedig minden esetben „szennyeződés-mentes” gőz-
párával kezelhetjük vendégeink bőrét. 

• Digitális vezérlés
• Kezelési idő számláló
• Gőzintenzitás állítás
• Kapcsolható ózon
• Illóolaj filter

MODULAR PLUS KEZELŐGÉP ÁLLVÁNY 
GŐZÖLŐVEL, NAGYÍTÓS LÁMPÁVAL

MODULAR PLUS KOMBI UH 
PEELING/GYÉMÁNT DERMABRÁZIÓ

Hálózati kábel:  1,6 m
Lencse átmérő:  17 cm Ø
Led teljesítmény:  8 W
Nagyító képesség:  3DAD
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A termékfotó egy komplett 
kezelőgép állványt ábrázol. A 
nagyítós lámpán és gőzölőn 
kívüli további készülékeket 
az állvány nem tartalmazza!

MODULAR PLUS KEZELŐGÉP CSALÁD ARC- ÉS TESTKEZELÉSEKHEZ

MODULAR BŐRVASALÓ 
KÉSZÜLÉK

MODULAR 
HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK

MODULAR GYÉMÁNTFEJES 
DERMABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK

AE50311A

A ultrahangos peeling vagy más néven hidroabráziós 
készülék népszerűségét a minden évszakban használ-
ható bőrtisztító hatásának köszönheti. A nagy frek-
venciás hullámokat használó eszköz a bőrön található 
szennyeződéseket és elhalt szarusejteket a vízrészecs-
kék segítségével szinte „elporlasztja” így biztosítva 
szabad utat a kezelések során felvitt hatóanyagok fel-
szívódásához. A finom mechanikai peeling kizárólag 
csak a bőr felszínen hat, így évszaktól függetlenül akár 
nyáron is használható a bőrfiatalító kezelések során. 

• Választható modulációs érték
• Kezelési idő számláló
• Digitális vezérlés

AE50318A

A készülék a hideg-meleg terápia bőrre gyakorolt 
kedvező hatásait nyújtja a kozmetikai kezelésekhez. 
A bőr felmelegítése során az erek kitágulnak a sejtek 
tápanyag és oxigén ellátása fokozódik. A sejtmegújító, 
regeneráló és építő folyamatok kerülnek az előtérbe. A 
bőrre felvitt zsírban oldódó olajosabb hatóanyagok a 
hőmérséklet emelkedésére kitáguló pórusokon keresz-
tül könnyen szívódnak fel és jutnak el a célsejtekig. A 
bőrre gyakorolt hideg hatás a pórusok bezáródásához 
vezet, mely a hatóanyagokat „bezárva” segíti azok ha-
tásmechanizmusát. A hideg továbbá ideális a gyulladt 
állapotok csökkentésére, nyugtatásra illetve a hideg 
meleg változásokkal együtt feszesítően is hat a bőrre.

• Széles spektrumban választható hűtési fűtési érték
• Digitális vezérlés
• Kezelési idő számláló
• Nagyméretű kezelőfej

AE50319A

A készülék ideális a bőr intenzív hámlasztó kezelésé-
hez. A mechanikai peeling során a kezelőfejen talál-
ható gyémántszemcsék és a vákuum együttes hatását 
alkalmazzuk a bőr felületén található szennyeződé-
sek, elhalt szarusejtek alapos eltávolításához és a bőr 
átjárhatóságának fokozásához. Az eltérő méretű gyé-
mántszemcsékkel felületi és mélyebb bőrcsiszolást 
végezhetünk, bőrtípustól és bőrérzékenységtől függő-
en. A kezeléshez alkalmazott vákuum élénkítően hat 
a méregtelenítő folyamatokban fontos szerepet játszó 
nyirokkeringésre így segítve elő a sejtanyagcsere fo-
lyamán létrejött bomlástermékek elszállítását. 

• 9 eltérő szemcseméretű és átmérőjű kezelőcsúcs
• Kezelési idő számláló
• Digitális vezérlés
• 2 kezelőfej

AE50312A

A Modular sorozat 2 fejes ultrahangos készüléke tö-
kéletes választás a kozmetikai kezelések során alkal-
mazott kozmetikumok bőrbe juttatásához és a bőr-
funkciók aktivitásához. Az eszköz ultrahang hullámai a 
bőr legmélyebb rétegeibe hatolva fokozzák a szövetek 
vérátáramlását és a bőrsejtek biokémiai aktivitását. 
Feszesítően hatnak a bőr rugalmasságáért felelős el-
asztikus rostokra, ugyanakkor hatóanyag utakat nyit-
va a bőrön keresztül fokozzák a felvitt vízben és zsír-
ban oldódó hatóanyagok felszívódását.

• Digitális vezérlés
• Kezelési idő számláló
• Választható modulációs érték
• Két kezelőfej

MODULAR 2 FEJES ULTRAHANGOS 
KÉSZÜLÉK ARCRA ÉS TESTRE



22 23

MODULAR PLUS KEZELŐGÉP CSALÁD ARC- ÉS TESTKEZELÉSEKHEZ

AE50332

A Modular Plus 4 az 1-ben készülék egy erősebb és egy gyengébb 
peeling módszert illetve két hatóanyagbeviteli eljárást kínál a koz-
metikákban használatos leghasznosabb funkciók lefedéséhez. A 
tisztítást érzékeny bőrök esetén vagy felületi hámlasztó hatás igénye 
esetén ultrahangos peelinggel, azaz hidroabrázióval végezhetjük, 
míg az erősebb peelinghez a gyémántfejes dermabrázió áll rendel-
kezésünkre. A vízben és zsírban oldódó hatóanyagok beviteléhez az 
ultrahangot, a zsírban oldódókhoz pedig a bőrvasalót választhatod.

• Digitális vezérlés, kezelési idő számláló
• Választható modulációs érték
• 2 kezelőfej a gyémántfejes dermabráziós modulhoz
• 1 UH peeling kezelőfej
• 2 kezelőfej ultrahangos szemkörnyék és arckezeléshez
• 1 kezelőfej a hideg-meleg terápiás bőrvasaláshoz

AE50333A

Bővítsd szalonkezeléseidet a multipoláris rádiófrekvenciás kezelé-
sek nyújtotta lehetőségek széles tárházával. A legújabb AE50333A 
rádiófrekvenciás gép 3 eltérő méretű és funkciójú fejet is kínál, 
melyekkel az arcon és testen is egyaránt dolgozhatsz. A legkisebb 
bipoláris kezelőfejjel a kollagén rostok stimulálásán keresztül bőr-
feszesíthetsz, a kezelést kísérő hőhatásokkal pedig aktiválhatod 
az alulműködő bőrfunkciókat. A közepes quatropoláris és legna-
gyobb hexapoláris fejekkel zsírmobilizálhatsz és lokálisan csök-
kentheted a nemkívánatos zsírpárnák méretét. 

• Digitális vezérlés
• Biztonságos multipoláris technológia 
• Kezelőfejek arcra és testre, bipoláris kis kezelőfej
• Quatropoláris közepes fej, Hexapoláris nagy kezelőfej

AE50336

Az Alveola 2 az 1-ben Modular Plus készüléke az esztétikai hám-
lasztó és bőrmegújító kezelésekhez alkalmazott módszerek közül 
a legnépszerűbbek közé tartozó gyémántfejes és mikrokristályos 
dermabráziót kínálja felhasználójának. Míg a kristályos hámlasz-
tás erősebb hámlasztást jelent a kötőszövetre ható kisebb terhe-
léssel, addig a gyémántfejes bőrcsiszolás finomabb felületi peel-
inget takar a kötőszövet intenzívebb stimulációja mellett.

• Digitális vezérlés, kezelési idő számláló
• 2 kezelőfej gyémántfejes dermabrázióhoz
• 9 különböző szemcsenagyságú és eltérő átmérőjű kezelőcsúcs
• 1 mikrodermabráziós kezelőfej

MODULAR PLUS
4 AZ 1-BEN KÉSZÜLÉK

MODULAR PLUS 2 AZ 1-BEN GYÉMÁNTFEJES 
ÉS MIKRODERMABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK

MODULAR PLUS MULTI POLAR 
RÁDIÓFREKVENCIÁS KÉSZÜLÉK

AE50333

A Modular Plus rádiófrekevenciás készülék a monopoláris rádio-
frekvencia előnyeit kínálja a professzionális felhasználók számára. 
A 0,3 MHz-es frekvencia a bőrbe hatolva a szöveti ellenállásának 
megfelelően mélyrétegi hőt termel, melynek hatására a sejtek 
biokémiai aktivitása fokozódik, oxigenizációjuk javul. A kollagén 
rostokra gyakorolt hőhatásával feszesítően hat a szövetekre. 
Testkezeléseknél alkalmazva javítja a zsírsejtek zsírsav leadását, 
így csökkentve méretüket és mérsékelve a lokális zsírpárnákat. 

• Bőr hatóanyag felvevő képességének fokozása
• Ráncok kezelése
• Bőrfeszesítés, bőrrugalmasság fokozása
• Cellulit kezelés, zsírlerakódás csökkentése

AE50337

A 3 fejes ultrahangos készülék széles palettát kínál az arc- és test-
kezelésekhez. 2 kisebb kezelőfejével a szemkörnyék érzékeny 
bőrét és az orcákat, nagy kezelőfejével pedig a test különféle 
alakformáló kezeléseit végezhetjük el. Az ultrahang jótékony ha-
tásával elősegíthetjük a vízben illetve zsírban oldódó kozmetiku-
mok bőrbe juttatását, illetve aktiváló hatása révén fokozhatjuk a 
sejtek tápanyag és oxigén ellátását. A készülék stimulálóan hat a 
bőr feszességéért felelős rugalmas rosthálózatra is. 

• Digitális vezérlés
• Kezelési időszámláló
• 3 választható modulációs érték
• 2 kezelőfej arcra, 1 kezelőfej testre

AE50338A

A kavitációs ultrahang készülék alakformáló és fogyasztó ke-
zeléseidben lesz segítségedre. A lokális zsírbontásra irányuló 
40kHz-es frekvenciájú hanghullámok mélyen a zsírszövetben 
hatnak és ott üregképző hatásuk révén „roncsolják” a zsírsejte-
ket, így azok nem csak a felesleges zsírt adják le, hanem a szer-
vezet lebontja és fel is használja azokat a sejtközötti térbe jutó 
zsírsavakkal együtt. 

• Digitális vezérlés
• Kezelési időszámláló
• Nagyméretű kezelőfej
• Lábbal vezérelhető működés a kényelmesebb munkához

MODULAR PLUS 
RÁDIÓFREKVENCIÁS KÉSZÜLÉK

MODULAR PLUS 3 FEJES ULTRAHANGOS 
KÉSZÜLÉK ARCRA ÉS TESTRE

MODULAR PLUS KAVITÁCIÓS 
ULTRAHANG KÉSZÜLÉK

MODULAR PLUS KEZELŐGÉP CSALÁD ARC- ÉS TESTKEZELÉSEKHEZ
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AE50825

A szaunák világából régóta ismertek a hőmérsékletváltozások 
testünkre gyakorolt pozitív hatásai. A megemelkedő testhőmér-
séklet következtében ugyanis az erek vérátáramlása fokozódik 
a szövetek tápanyag és oxigén ellátása javul. A szövetek közt 
felhalmozódó salakanyagok kiürülése akár a többszörösére is 
növekedhet. A meleg hatások ugyanakkor nem csak az anyag-
csere funkciókat javítják, hanem a lázhoz hasonlóan szervezet 
immunitását is élénkítik. Fokozzák a szövetek szervek regene-
rációs kapacitását.

• Vér és nyirokáramlás élénkítése, bomlástermékek elszállítása
• Sejtek tápanyag és oxigénellátásának élénkítése
• Bőr hatóanyag felvevő képességének elősegítése
• A szervezet immunfolyamatainak stimulálása
• A test regenerációs képességeinek élénkítése
• Alakformálás
• Hatóanyag bevitel
• Nem kívánatos zsírdepók mobilizálása
• Méregtelenítő folyamatok felgyorsítása
• Izomlazítás, regenerálás

AE50905

Az AE50905-ös alakformáló készülék az ingeráram testünkre 
gyakorolt pozitív hatásait alkalmazza a makacs zsírpárnák tö-
megének csökkentéséhez és a vázizomzat erősítéséhez. A keze-
lés közben létrejövő ritmikus izom összehúzódások fokozzák a 
kezelt terület vérellátását ezáltal tápanyag és oxigénellátását. A 
nyirokkeringés élénkül a bomlástermékek elszállítása fokozódik. 
Egy egy kezelési kúrával akár centiméterekben mérhető súly-
csökkenés is tapasztalható.

Az ingeráramos kezelések kúraszerű alkalmazásával nem csak 
a felszíni, hanem a mélyebben fekvő izmok is megmozgatható-
ak, így segítve elő az adott terület aktivációját. A passzív izom-
tornával, így a mozgásukban korlátozott, rehabilitációra szoruló 
pácienseken is kezelhetjük, illetve felgyorsíthatjuk regenerációs 
folyamataikat.

• 10 csatorna 10 izomcsoport egy időben történő kezeléséhez
• Manuális vezérlés
• Digitális időzítő
• Különböző méretű elektródák arcra és testre
• Különböző méretű bandázsszalagok az elektródák rögzítéséhez

AE50826

Az AE50826-os hullámmasszázs készülék a vákuummasszázs 
szervezetre gyakorolt kedvező hatásait alkalmazza a nem kívá-
natos zsírpárnák csökkentéséhez és a lerakódott salakanyagok 
eltávolításához. Az eszközzel végezhető "hullámmasszázs" terá-
piával többszörösére fokozhatjuk a nyirokáramlást, ezáltal a a 
sejtközötti térben felhalmozódó salakanyagok kiválasztó szerv-
rendszeren keresztül történő eltávolítását.

A bomlástermékek elszállításáért felelős nyirokfolyadék, nyiro-
kerek és nyirokcsomók megfelelő működése nélkülözhetetlen az 
emberi szervezet egészséges működéséhez. A nyirokerek, mint 
egy háló szövik be az egész testet közvetlenül a bőr alatt, azzal 
kölcsönhatásban. Ezért van az, hogy a bőrön végzett masszázzsal 
a természetes módon percenkén 3 centimétert előrehaladó nyi-
rokfonyadék áramlási sebességét többszörösére is fokozhatjuk.

• Nyirokáramlás élénkítése
• Helyi vérellátás serkentése
• Bőr alatti kötőszövet oxigénellátásának élénkítése
• Anyagcsere élénkítés, sejtek tápanyag és oxigén ellátásának 

növelése
• A bőr saját védekező mechanizmusaink stimulációja
• Reflexstimuláció a Head zónákon keresztül
• Zsírdepók mobilizálása
• Cellulit kezelés
• Bőrfeszesítés

TERMOTERÁPIÁS HŐPAPLAN

INGERÁRAMOS ALAKFORMÁLÓ 
KÉSZÜLÉK

NYOMÁSTERÁPIA

ALAKFORMÁLÓ ÉS TESTKEZELŐ GÉPEK
ALAKFORMÁLÓ ÉS TESTKEZELŐ GÉPEK

ALAKFORMÁLÓ ÉS TESTKEZELŐ GÉPEK

Az Alveola testkezelőgép kínálatában biztosan megtalálod a tökéletes eszközt zsírmobilizáló, alakformáló és méregtelení-
tő munkafolyamataidhoz. A kiváló ár érték arányú eszközökkel magas hatékonyság mellett dolgozhatsz, kombinálva őket 
pedig tökéletesítheted testkezelő szolgáltatásaidat akár kisebb kozmetikát, akár nagyobb alakformáló szalont üzemeltetsz.
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AE403906

Széles felhasználási terület. Ezzel az egy szóval lehet a legjobban leírni az Alveola 
elektromos egy motoros kezelőágyát. Legyen szó test, vagy arckezelésekről 
Te és vendéged is garantáltan elégedett lesz. Az ágy masszív felépítése nagy 
teherbírású elektromos motorja maradéktalanul megfelel az intenzív igénybe-
vételnek és a folyamatos használatnak. Négy ponton rögzített ülőrészével a 
kézi nyomást igénylő kezeléseknél - mint pl.: masszázs - sem leng ki.

• Kivehető karfák a könnyebb beülés érdekében
• Elektromos magasságállítás, 
 vezetékes távirányítóval
• Manuális fogasléces láb- és hátrész állítás
• Kivehető fejpárna
• Arc- és testkezelésekhez is ideális kivitel

AE402205

Hidraulikus magasságállítással rendelkező kezelőágy, mely a sikeres AE406906-os 
ágy alapjaira épül. Ülőrészének magassága hidraulikus pumpa segítségével 
állítható, lábrészének és háttámlájának pozícionálása pedig manuálisan te-
hető meg. Közepesen nagy kezelőfelületével bárki kényelmesen elfér rajta. A 
könnyed beülés érdekében karfái kivehetőek. Talpazatát esztétikus műanyag 
burkolat rejti el, így ideális mindazoknak, akik a klasszikus formákat kedvelik.

• Hidraulikus magasságállítás
• Manuális, tolórudas lábrész és háttámla állítás
• Kivehető fejpárna és karfa
• Arckezelésekhez ajánlott

AE402214

Az exkluzív kozmetikai szalonok egyik kedvence a 3 motoros kezelőágy mely 
a funkcionalitás és kedvező ár tökéletes kombinációja. Megtestesíti mindazt a 
tapasztalatot, amelyet arc- és testkezelő ágyainkkal kapcsolatosan az elmúlt 
években összegyűjtöttünk, hogy a szakemberek munkáját könnyebbé, a ven-
dégek kényelmét pedig jobbá tegyük. A mindennapos használathoz és kezelési 
pozícióhoz ideális, 3 elektromos motorral rendelkezik, melyekkel a magasság, 
háttámla és lábrész állíthatóak.  

• Elektromos magasság, háttámla, 
 lábrész állítási lehetőség
• Távirányítós vezérlés
• Kivehető karfa és fejpárna
• Műbőr huzat
• Arc- és testkezelésekhez ajánlott

ELEKTROMOS 
KEZELŐÁGY

EXKLUZÍV 
KEZELŐÁGY

EXKLUZÍV 3 MOTOROS 
ELEKTROMOS KEZELŐÁGY

Magasság:  62-75 cm
Szélesség:  60 cm +karfa
Hosszúság:  183 cmM

ÉR
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EK

Magasság:  60-85 cm
Szélesség:  62 cm +karfa
Hosszúság:  184 cmM

ÉR
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EK

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Magasság:  66-79 cm
Szélesség:  60 cm +karfa
Hosszúság:  184 cmM
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EK

KOZMETIKAI KEZELŐÁGYAKKEZELŐÁGYAK A KOZMETIKÁTÓL A SPA ÉS WELLNESS 
SZALONOKON KERESZTÜL AZ ORVOSI RENDELŐIG

KOZMETIKAI KEZELŐÁGYAK

Az Alveola kínálatában megtalálható kozmetikai- és masszázságyak maradéktalanul eleget tesznek a kozmetikusok 
legszigorúbb elvárásainak is. Nyugalmat, kényelmet, eleganciát sugároznak a praktikus felhasználás biztos érzésével. 
Kozmetikai kezelőszékeink nem csak az arckezelés követelményeit elégítik ki, hanem lehetőséget adnak testkezelések 
elvégzésére is.

KOMBINÁLT KEZELŐÁGY 
GURULÓS ZSÁMOLLYAL

HIDRAULIKUS 
KEZELŐÁGY

AE402201

Amennyiben a kedvező ár és a megbízható minőség 
a legfontosabb új kozmetikai kezelőágyad beszerzése 
során, akkor ne is keresgélj tovább. Az Alveola kombi-
nált kezelőágyával és a hozzá ajándékba adott gurulós 
forgózsámollyal, alacsony beruházási költség mellett 
kezdheted meg a munkát.  

• Fix magasság
•  Manuális, tolórudas lábrész és háttámlarész állítás
•  Kivehető fejpárna és karfa
•  Arc- és testkezelésekhez ajánlott

AE406906

A hidraulikus kezelőágy ideális mindazoknak, akik az 
alap kezelőágyaktól egy kicsit többre vágynak. Ülőré-
szének magassága hidraulikus pumpa segítségével 
állítható, lábrészének és háttámlájának pozícionálása 
pedig manuálisan tehető meg. Közepesen nagy keze-
lőfelületével bárki kényelmesen elfér rajta. A könnyed 
beülés érdekében karfái kivehetőek.

• Hidraulikus magasságállítás
• Manuális, fogasléces láb és háttámla pozícionálás
• Tengelye körül forgatható
• Kivehető fejpárna és karfa
• Arckezelésekhez ajánlott

Magasság:  67 cm
Szélesség:  62 cm +karfa
Hosszúság:  182 cmM

ÉR
ET

EK Magasság:  65-80 cm
Szélesség:  62 cm +karfa
Hosszúság:  188 cmM

ÉR
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EK

Műbőr huzat Műbőr huzat

Manuális, tolórudas lábrész és háttámlarész állítás
Kivehető fejpárna és karfa
Arc- és testkezelésekhez ajánlott

67 cm
62 cm +karfa
182 cm
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KOZMETIKAI KEZELŐÁGYAK

AE402238TB

A felépítésében orvosi és kozmetikai kezelésekhez tervezett ágy
a testformához igazítható "harmonika" szerű fekvőfelületével egyedi
és egyben lenyűgöző. Segítségével a kényelmes fekvési pozíció
egyszerűen és gyorsan beállítható. Nagy fekvőfelülete ugyanakkor 
kimagasló 180kg-os terhelhetőséggel rendelkezik, mely a csúcskate-
góriás ágyak leggyakoribb ismérve.

Fa hatású lábrészének köszönhetően tökéletesen illesz-
kedik a klasszikus, de akár a modern orvosi rendelők, 
exkluzív kozmetikák, wellness szalonok hangulatába is.

• Elektromos magasság, háttámla és fekvőrész állítás 
• Kivehető „arcpárna”
• Masszív felépítés
• Elegáns, időtálló formavilág
• Orvosi rendelőkbe, hotelekbe, 
 SPA és wellness szalonokba ajánlott

AE402259

Minek kötnél kompromisszumokat, ha van olyan megoldás, amikor 
nem kell? Minek érnéd be kevesebbel, amikor a több karnyújtásnyi 
távolságban van? A Luna Wellness masszázságy a szépészeti keze-
lések által adható maximális kényelmet nyújtva újraalkotja a well-
nes-érzés fogalmát. Klasszikus és modern elemeket ötvöz, mellyel 
bármely kezelőhelység meghatározó bútordarabjává válik. Teszi 
mindezt elegánsan belesimulva a környezetébe. 4 elektromos mo-
torjának köszönhetően az ágy fekvőrészét pontosan az arc vagy a 
testkezelések és a vendégeid igényéhez alakíthatod. Előre hátra 
dönthető felületével, pedig speciális pozíciókat is beállíthatsz.

• Kivehető fejpárna
• Állítható kartámasz magasság (hidraulikusan)
• Távirányítóról elektromosan állítható: 
 háttámla, magasság, dőlésszög
• Fűtés funkció 
• Reset funkció az ágy alaphelyzetbe 
 állításához
• Könnyen tisztítható műbőr huzat
• Stabil fém szerkezet
• Exkluzív fa bevonat

ELEKTROMOS MASSZÁZS ÉS KEZELŐÁGY 
BARNA FA HATÁSÚ TALPPAL

LUNA WELLNESS MULTIFUNKCIÓS 
ELEKTROMOS MASSZÁZS ÉS KEZELŐÁGY

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Magasság:  64-88 cm
Hosszúság: 193 cm 
Szélesség:  75 cm M
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Magasság:  66-86 cm
Hosszúság:  198 cm 
Szélesség:  74 cm M

ÉR
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EK

WELLNESS ÉS SPA KEZELŐ ÉS MASSZÁZSÁGYAK

AE402210

Az elektromos magasságállítással rendelkező masszázsággyal fára-
dozás nélkül állíthatod be az aktuális testkezeléshez szükséges ma-
gasságot. Nagy teherbírásának köszönhetően a nagyobb terheléstől 
sem jön zavarba, a legmagasabb pozícióban is stabilan tartja a rá 
helyezett súlyt. Az évek alatt kikísérletezett, könnyebb mozgatáshoz 
ideális „X” alakú lábrésze időtálló és sok év múlva is megbízható mű-
ködést garantál. 

• Elektromos magasságállítás (az ágyon elhelyezett gombokkal)
• A mozgatást megkönnyítő gurulós kerekek az egyik végen
• Hidraulikusan állítható háttámla
• Masszív felépítés
• Testkezelésekhez ajánlott

AE402241

A fekvő pozíciót igénylő orvosi és kozmetikai kezelésekhez ideális, azon-
ban nem csak kizárólag ezekhez használható az AE402241 kezelőágy. 
Nagy felülete miatt szinte bárki kényelmesen elfér rajta, stabil fekvőfe-
lületének köszönhetően pedig nem kell a kezelések közben előforduló,  
zavaró kilengésektől tartani. A kívánt pozíció beállításáról elektromos 
magasság és hidraulikus háttámla állítás gondoskodik. Speciális lábré-
sze időtálló és sok év múlva is megbízható működést garantál.

• Elektromos magasságállítás (vezetékes távirányítóval)
• Hidraulikusan állítható háttámla
• Kivehető „arcpárna”
• A mozgatást megkönnyítő gurulós kerekek az egyik végen
• Masszív felépítés
• Orvosi rendelőkbe és testkezelésekhez ajánlott

AE402238

Az Alveola wellness és SPA filozófiában megalkotott AE402238-as 
masszázságya, egyediségével és eleganciájával teremti meg azt a 
pluszt, ami egy harmóniában megalkotott kozmetikai szalon vagy or-
vosi rendelő egyik legfontosabb eleme lehet. Az ágy speciális felépíté-
se, lenyűgöző formavilága igazi értéket varázsol bármely helységbe a 
funkcionalitás megőrzésének maximális figyelembevételével. 

• Elektromos magasságállítás (vezetékes távirányítóval)
• Hidraulikusan állítható háttámla
• Kivehető „arcpárna”
• Masszív felépítés
• Elegáns, időtálló formavilág
• Orvosi rendelőkbe és testkezelésekhez ajánlott

ELEKTROMOS MASSZÁZS 
ÉS TESTKEZELŐÁGY

ELEKTROMOS MASSZÁZS 
ÉS KEZELŐÁGY FEHÉR

ELEKTROMOS MASSZÁZS 
ÉS KEZELŐÁGY

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Magasság:  52-83 cm
Hosszúság: 175 cm + fejrész 30 cm 
Szélesség:  70 cm M
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Magasság:  52-86 cm
Hosszúság:  192 cm
Szélesség:  70 cm M
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EK

Magasság:  60-89 cm
Hosszúság:  192 cm
Szélesség:  77 cm M

ÉR
ET

EK
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WELLNESS ÉS SPA KEZELŐ ÉS MASSZÁZSÁGYAK

AE402246EB

A zavartalan kézmozdulatok és a nagy precízitást igénylő munkák 
élharcosa Medical Plus kezelőágyunk. A szépészeti, vagy orvoseszté-
tikai kezelésekhez szükséges, szinte minden kezelési pozícióba beál-
lítható. Akár kézzel, akár lábbal is vezérelhető, hogy a munkavégzés 
közben egy pillanatra se kelljen figyelmet veszítenie használójának. 
A kívánt pozíció beállítását 4 nagy teljesítményű elektromos motor 
segíti és az elért helyzetet igény szerint akár az eszköz memóriájába 
is eltárolhatjuk, hogy az később újra előhívható legyen.  

• Kivehető fejpárna
• Felnyitható kartámasz és elforgatható 
 ülőrész a beülés megkönnyítésére
• Elektromosan állítható háttámla, lábrész, 
 magasság, ülés dőlésszög 
• Reset funkció az ágy alaphelyzetbe állításához
• Memória funkció üléspozíció rögzítéséhez
• Lábbal a földről irányítható funkciók
• Tartalék gombokkal történő kézi vezérlés

MEDICAL 4 MOTOROS 
ELEKTROMOS KEZELŐÁGY

MEDICAL PLUS 4 MOTOROS 
KEZELŐÁGY

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Magasság:  63-90 cm
Hosszúság: 186 cm + 12 cm fejtámla
Szélesség:  63 cm + karfaM
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Magasság:  58-88 cm
Szélesség:  56 cm + 2x10cm karfa 
Hosszúság:  185 cmM
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AE402218B

Modern forma és antracit színvilágával medical kezelőágyunk igazi 
unikumnak számít az Alveola termékkínálatában. Egyediségét 
azonban nem csak külseje tükrözi, hiszen felépítésében, tech-
nológiai megoldásaiban is újító szellemű. Masszív szerkezetével 
stabilan áll, kilengésektől mentes és a nagyobb terheléseknek is 
ellenáll. "Zero Friction" technológiai megoldásával pedig minden 
kezelési pozíciót könnyedén, az ágy egyes elemeinek felesleges 
és zavaró mozgásaitól mentesen állíthatunk be. 

• Felhajtható kartámasz a beülés megkönnyítésére
• Vezetékes távirányítóval vezérelhető funkciók
• Zero Friction súrlódás- és kilengésmentes mozgatás
• Elektromosan állítható háttámla, lábtrész, magasság, 
 ülés dőlésszög (előre és hátra)
• Állítható fejtámla magasság

ORVOSESZTÉTIKAI KEZELŐÁGYAK

AE402244W

Az orvosesztétikai központok és wellness centerek egyik leg-
jobb választása lehet az Alveola Special 3 motoros kezelőágya. 
A praktikum és elegancia tökéletes összhangját megtestesítő 
ágy mérete miatt ideális a változatos arc- és testkezelésekhez. 
A nagy teherbírásra tervezett elektromos motorjai, akár 200kg-
os terhet is könnyen megmozgatnak. Gyors és precíz beállítást 
tesznek lehetővé, az elért pozíciót kilengésmentesen tartják. Az 
ülőrész melletti, kézre álló vezérlő paneljével a magasság, dő-
lésszög és háttámla egyszerűen és könnyen állítható. A lábrész 
mozgatásáról manuális mechanikus rész gondoskodik.

• Elektromos magasság, háttámla, 
 dőlésszög állítási lehetőség
• Nyújtható lábtartó rész
• Hidraulikus lábrész állítási lehetőség
• Felhajtható karfa, kivehető fejpárna
• Távirányító nélküli kezelőgombos irányítás
• Orvosi rendelőkbe és exkluzív 
 kozmetikákba ajánlott

AE402246W

A kezelőágyak top kategóriáját képviselő modellek funkciona-
litásába és szolgáltatási minőségébe már nem igen lehet bele-
kötni. Így van ez az Alveola AE402246W kezelőágy esetében is, 
mely változatos funkcióival szinte minden igényt képes kielégí-
teni, amelyre egy orvosi rendelőnek, egy exkluzív kozmetikának 
vagy wellness szalonnak szüksége van. A kezelési pozícióhoz 
ideális magasságot, háttámlák dőlésszöget, az ülőrészben elhe-
lyezett vezérlőpanellel és 3 elektromos motorral állíthatjuk be. 
Mindezt olyan precizitással, hogy azt a kezelőágy akár 250kg-os 
terhelés mellett is stabilan tartja. 

• Elektromos magasság, háttámla, dőlésszög állítási lehetőség
• Kifordítható ülőrész a beülés megkönnyítésére
• Felhajtható karfa, kivehető fejpárna
• Külön-külön mozgatható lábrész
• Hidraulikus lábrész állítási lehetőség
• Távirányító nélküli kezelőgombos irányítás
• Orvosi rendelőkbe és exkluzív kozmetikákba ajánlott

SPECIAL 3 MOTOROS 
KEZELŐÁGY FEHÉR

MULTIFUNKCIÓS ELEKTROMOS 
KOZMETIKAI ÉS PEDIKŰRÖS KEZELŐÁGY

Műbőr huzat

Műbőr huzat

Magasság:  65-100 cm
Hosszúság: 195 cm + lábrésznél állítható rész 
Szélesség:  80 cm + 2x10 cm karfa M
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Magasság:  65-90 cm
Hosszúság:  164 cm + állítható lábrész + fejtámla
Szélesség:  57,5 cm M
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ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐK ÉS GYANTAMELEGÍTŐK

ULTRAHANGOS 
ESZKÖZTISZTÍTÓ

AE50001

Az 50001 ultrahangos eszköztisztító alkalmas a fém- és 
műanyageszközökön (kisebb tálak, kanalak, kések, ollók stb.) 
megtapadó szennyeződések és mikroorganizmusok haté-
kony eltávolítására. Hatékonyságát a vízhez adott fertőtlenítő 
folyadékkal vagy porral tovább fokozhatjuk. A kezelési időt, 
szükség szerint 3 fokozatban változtathatjuk. A visszajelzést 
digtális display-en kapjuk. Az 50001 ultrahangos eszköztisztító 
nélkülözhetetlen az esztétikumra illetve a szakmai és technikai 
újdonságokra fogékony szalonok gépparkjához. 

• Digitális vezérlés
• Hangjelzés a 
 használat végén
• Időzítő

PEDIKŰRÖS SZÉK ÉS PARAFIN MELEGÍTŐ

LUX PARAFFIN 
MELEGÍTŐ

LUXURI 
PEDIKŰRÖS SZÉK

AE50392 

Magasabb kezelési komforttal és extra nagy 5 lite-
res melegítési kapacitással megérkezett az Alveola 
legújabb paraffin melegítő készüléke. A hőmérséklet 
szint kijelzéssel is ellátott eszköz hasznos társ minden 
pedikűrösnek, aki kéz és bőrápolási kezeléseket vé-
gez. Nagy melegítő kapacitásával és 300W-os teljesít-
ményével gyorsan és hatékonyan melegíti fel a külön-
féle paraffin típusokat a megfelelő hőfokra. Beépített 
termosztátjával pedig a kiválasztott hőfokon tartja.

• 5l-es melegítő kapacitás
• Gyors felmelegítés
• Beépített termosztát
• Hőmérséklet szint kijelzés
• Műanyag átlátszó védőfedél
• 300W-os teljesítmény

AE703820

2 in 1 pedikűrös székünk bármelyik lábápoló szalon-
ban megállja a helyét. Lábáztatós kivitele lehetővé te-
szi a lábak kezelés előtti felpuhítását. Kényelmes stabil 
felépítése révén kiválóan alkalmazható nagy forgalmú 
szalonokban is.

• Hidraulikus magasság állítás
• Manuális lábtartó állítás
• Tengelye körül forgatható, fixálható

Magasság:  55-60 cm
Szélesség:  47 cm + karfa
Hosszúság:  105 cmM
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Szélesség:  23,5 cm
Mélység:  11 cmBE
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THERMO 
ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ

AE5005

Tarts mindig makulátlanul tisztán fém eszközeidet 
az Alveola thermo eszközfertőtlenítő készülékével. 
A forró levegő fertőtlenítő hatását alkalmazó készü-
lékbe mindössze be kell helyezned a felforrósodott 
mikrogyöngyök közé, a tisztítani kívánt eszközöket, 
kezelőcsúcsokat, fejeket és 40 perc elteltével már 
újra dolgozhatsz velük.

• Fertőtlenítő hatású forró levegő
• Fém eszközök, kezelőcsűcsok, 
 és egyéb fémtárgyak 
 fertőtlenítéséhez
• Praktikus kis méret
• Mikrogyöngyök 1 csomag

ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐK, GYANTAMELEGÍTŐK, TÖRÖLKÖZŐ MELEGÍTŐK ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐK, GYANTAMELEGÍTŐK, TÖRÖLKÖZŐ MELEGÍTŐK

QUADRATO 400 ML-ES 
GYANTAMELEGÍTŐ

XS210002

A Quadrato Export gyantamelegítő rendkívül népsze-
rű és látszólag immunis az idő múlására - még ma 
is a profi szakemberek kedvence. Klasszikus eszköz, 
analóg hőmérséklet szabályozással és teljesen fém 
házzal. Ellenáll a nagyobb igénybevételnek is. 

• Analóg hőmérséklet szabályzó
•  Hordozható
•  Gyors felmelegedési idő
•  100 wattos teljesítmény

BASIC TÖRÖLKÖZŐ 
MELEGÍTŐ

ADVANCE 800ML-ES 
GYANTAMELEGÍTŐ

AE5001

Praktikus méretű törölköző melegítő, melyben keze-
lések előtt a megfelelő hőmérsékletre melegítheti a 
használni kívánt törölközőket és törlőkendőket.

XS210025

Minimál dizájn, szuper minőség. Az Advance egy pro-
fesszionális gyantamelegítő, kiváló biztonsági jellem-
zőkkel. Erőteljes és gyors. 100 wattos teljesítmény 
mellett kiemelkedő hatékonyságot és melegítési se-
bességet biztosít.

•  Gyors felfűtési idő
•  Beépített termosztát
•  Műanyag védőfedél
•  Hőnek ellenálló alkatrészek
•  400ml-es méretben XS210024

Hőnek ellenálló alkatrészek
400ml-es méretben XS210024

Magasság:  13 cm
Szélesség:  17 cm
Mélység:  24 cmBE
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MIKROGYÖNGYÖS 
ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ

XS300001

Mikorgyöngyös eszközfertőtlenítő, egy csomag kvarc 
mikrogyönggyel.

• Eszközfertőtlenítő
• Kvarc mikrogyönggyel
• 110 W teljesítmény
• Fém eszközök, kezelőcsúcsok és egyéb fémtárgyak 

fertőtlenítésére

Magasság:  20 cm
Szélesség:  17,5 cm
Hosszúság:  17,5 cmM
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UV LÁMPÁS 
ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ

AE5002

Praktikus UV fénnyel működő eszköz, mely ideális a 
kozmetikai szalonokban használt fém és műanyag 
eszközök, valamint textíliák fertőtlenítéséhez. Az al-
kalmazott UV spektrumnak köszönhetően, fertőtlení-
tő hatású ózont termel, mely csíraölő hatású.

• Csíraölő hatású UV fényspektrum
• Nagy méretű tároló rekesz
• Fémekhez, műanyagokhoz és textíliákhoz
• Kozmetikai szalonokba, rendelőkbe, háztartásokba
• 5 literes

Magasság: 10,5 cm
Szélesség:  30,5 cm
Mélység:  19-10,5 cmBE
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ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐK, GYANTAMELEGÍTŐK

MULTI PRO 
GYANTAMELEGÍTŐ

JOLLY GYANTAMELGÍTŐ 
400ML

AW80006

Speciális felépítésének köszönhetően a 15-30-75 és 
100ml-es gyantapatronok is gyorsan és egyszerűen 
felmelegíthetők benne. Az eszköz 2 elkülönített me-
legítési zónával rendelkezik, mely 2x3 összesen 6 
gyantapatron felmelegítését teszi lehetővé.

• 6 rekeszes gyantamelegítő kapacitás
• 2 elkülönített melegítési zóna 
• Gyors felmelegítési idő
• 15-30-75-100 ml patronokhoz, illetve paraffin spray-hez
• Hőmérsékletállítási lehetőség  
• Beépített termosztát  
• Hővédő műanyag zárófedél  

AW9073

Az Jolly esztétikus megjelenésű, kék hővédő fedővel, 
termosztáttal ellátott hagyományos gyantamelegítő. 
400ml-es konzervgyanta, valamint üres konzervdo-
boz vagy fémtál behelyezése után korong- és gyön-
gygyanták megfelelő hőfokra történő melegítésére 
alkalmas. 

• 400 ml kapacitás
• Beépített termosztát
• Konzervgyanták melegítéséhez

MINI MULTI PRO 
GYANTAMELEGÍTŐ

ELEGANCE HAGYOMÁNYOS 
GYANTAMELEGÍTŐ 800ML

AW80008

Az Mini MultiI Pro gyantázó géppel akár három eltérő 
méretű gyantapatront is felmelegíthetsz egy időben. 
A gyantamelegítő speciális felépítésének köszönhe-
tően ugyanis a 15-30-75 és 100ml-es gyantapatronok 
is bele helyezhetőek és gyorsan, egyszerűen a kívánt 
hőfokra melegíthetőek.

• 3 rekeszes gyantamelegítő kapacitás 
•  1 melegítési zóna 
•  Gyors felmelegítési idő  
•  Hőmérsékletállítási lehetőség  
•  Beépített termosztát  
•  Hővédő műanyag zárófedél  
•  15-30-75-100 ml patronokhoz, 
   illetve paraffin spray-hez

• Hővédő műanyag zárófedél  
Beépített termosztát  
Hővédő műanyag zárófedél  
15-30-75-100 ml patronokhoz, 
illetve paraffin spray-hez

AW9074/EVO

Az esztétikus megjelenésű, kék hővédő fedővel, ter-
mosztáttal ellátott hagyományos gyantamelegítő 
gép. 800ml-es konzervgyanta, valamint üres kon-
zervdoboz behelyezése után korong- és gyöngy-
gyanták megfelelő hőfokra történő melegítésére 
alkalmas.

• Konzervgyanták melegítéséhez
• 800 ml kapacitás
• Beépített termosztát

GYANTAMELEGÍTŐK

EXECUTIVE MONO 
GYANTAMELEGÍTŐ

EXECUTIVE TRIO 
GYANTAMELEGÍTŐ

AW9081

Az Executive Mono gyantázó gép, modern formavilá-
gával és divatos rózsaszín védőkupakjával, hangula-
tod és szalonod forgalmát is egy csapásra feldobja. 
A gyantamelegítő 1db 100ml-es gyantapatron gyors 
felmelegítésére alkalmas. Kézreálló kialakítása és 
könnyed súlya miatt pedig az egész napos munka so-
rán sem terheli a kezet.

• Modern formatervezés
• Gyantaszint-kijelző ablak
• Gyors felmelegítési idő
• 1 db 100 ml-es gyantapatron 
 felmelegítésére alkalmas
• Kisebb szalonokban ideális

AW9083

Az Executive Trio gyantamelegítő 3db 100ml-es gyan-
tapatron egyidejű felmelegítését teszi lehetővé, így 
egy mono egységgel mindig dolgozhatsz, míg a másik 
kettőben melegszik a gyanta. 

• Modern formatervezés
• Gyantaszint-kijelző ablak
• Gyors felmelegítési idő
• 3 db 100 ml-es gyantapatron 
• felmelegítésére alkalmas
• Nagyobb szalonokban ideális

EXECUTIVE DUO 
GYANTAMELEGÍTŐ

EXECUTIVE KOMBI 
GYANTAMELEGÍTŐ 800ML

AW9082

Az Executive Duo modern formatervezésű gyantázó 
gépével szintet léphetsz kozmetikai szalonodban. A 
gyantamelegítő a nagyobb igénybevételhez tervezve, 
2db 100ml-es gyantapatron egyidejű felmelegítését 
teszi lehetővé, hogy munkád gyorsabbá és minde-
nek előtt gazdaságosabbá tegye. A gyantázó géphez 
csatlakoztatott mono melegítők kialakításukkal és 
könnyed súlyukkal is segítik a munkád, hiszen jól il-
lenek a kezekbe és az egész napos munka során sem 
fárasztják azokat.

• Modern formatervezés
• Gyantaszint-kijelző ablak
• Gyors felmelegítési idő
• 2 db 100 ml-es gyantapatron 
 felmelegítésére alkalmas
• Kisebb szalonokban ideális

AW9084

Az gyantamelegítő alkalmas 1db 800ml-es konzerv-
gyanta és 2db 100ml-es gyantapatron egyidejű, gyors 
felmelegítésére. A gyantázáshoz szükséges ideális 
hőfokot gyorsan eléri és beépített termosztátjával 
tartja azt a szőrtelenítés teljes folyamata során.

• Alkalmas 800 ml konzervgyanta és 
 100 ml gyantapatron melegítésére
• Gyantaszint-kijelző ablak
• Gyors felfűtés
• Nagyobb szalonokban is ideális

2 db 100 ml-es gyantapatron 

Kisebb szalonokban ideális

Gyors felfűtés
Nagyobb szalonokban is ideális
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GYANTAMELEGÍTŐK

EVOLUTION MONO 
GYANTAMELEGÍTŐ

AW9070/EVO

A klasszikus formatervezésű, zöld védőkupakkal el-
látott gyantázógép. A gyantamelegítő 1db 100ml-es 
gyantapatron felmelegítésére alkalmas. A szőrtelení-
téshez szükséges gyantapatron megfelelő hőfokáról 
pedig beépített termosztát gondoskodik.

•  Klasszikus formatervezés
•  Normál felmelegítési idő
•  1 db 100 ml-es gyantapatron 
   felmelegítésére alkalmas
•  Kisebb szalonokban ideális

COMPETITION MONO 
GYANTAMELEGÍTŐ

AW9070/COM

A klasszikus formatervezésű, kék védőkupakkal ellá-
tott gyantázógép, mely élménnyé és nem mellesleg 
hatékonnyá varázsolja a gyantázás folyamatát. A 
gyantamelegítő 1db 100ml-es gyantapatron felme-
legítésére alkalmas, ergonomikus formatervezésé-
nek köszönhetően jól illik a kézbe, kis súlya pedig az 
egész napos munka során sem fárasztja el a kart.

•  Klasszikus formatervezés
•  Normál felmelegítési idő
•  1 db 100 ml-es gyantapatron 
   felmelegítésére alkalmas
•  Kisebb szalonokban ideális



PROFESSZIONÁLIS SZERVIZHÁTTÉR

Az Alveola saját szervizközpontot működtet, mely szorosan együttműködik 
a termékek beszerzéséért felelős munkatársakkal, így a fejlesztési tevékenység szinte 

mindennapos. A magas szakmai tudás és a szegmensben páratlan SAP vállalatirányítási rendszer 
a szervizelésre érkező eszközök gyors és nyomon követhető javítását teszik lehetővé.

Szerviz elérhetősége: 
1143 Budapest, Gizella út 28/B Tel.: 36 1 251-2270 /83 és 84 mellék

Szerviz nyitva tartás:
hétfő • csütörtök 08:30-16:30 (ebédszünet 13:00-13:30)

péntek: 8:30-13:00

Üzlet elérhetősége:
1143 Budapest, Gizella út 28/A

Tel.: 36 1 251-2270 • e-mail: information@alveola.hu • www.alveolashop.hu

Rendelés felvétel: eniko.lorincz@alveola.hu
Tel.: +36 20 404-7618

Üzlet nyitva tartás: 
hétfő-csütörtök: 08:30-16:30

péntek: 08:30-13:30

Az Ön viszonteladó partnere:




