
„Salon mieści się w eleganckim Hotelu Łysogóry. Jest on wi-
zytówką naszego miasta. Nawiazując do charakteru hotelu 
stworzylismy salon w stylu barokowym. Wystrój jest szykowny, 
ale nie pretensjonalny, świetnie dobrana łagodna kolorystyka, 
relaksacyjna muzyka w tle, wygodne fotele i myjnia zapewniają 
klientom pełen komfort i uprzyjemniają czas spędzony z nami. 
Kawa, wino i słodycze są dodatkowym atutem potęgującym 
przyjemność odpowiedniego klimatu i atmosfery salonu. Sty-
liści naszego salonu to pasjonaci sztuki fryzjerskiej, którzy 
charakteryzują się odwagą i ambicją. Jesteśmy kreatorami 
łaczącymi w sobie fantazję i doskonałą technikę. Naszą reko-
mendacją jest coroczne uczestnictwo w Miedzynarodowym 
Konkursie Mody Off Fashion. Podczas każdej edycji tworzymy 
kilkadziesiąt kreacji fryzjerskich. Inspiracją do ich powstania 

"Qualitum Hair Spa powstało z myślą o nowoczesnych, niezależ-
nych kobietach, które wymagają usługi na najwyższym poziomie 
i w odpowiedniej oprawie. Chcieliśmy stworzyć miejsce, które jest 
czymś więcej niż tylko Salonem Fryzjerskim. Miejsce, w którym 
nasi Klienci znajdą chwilę wytchnienia od codzienności..."

"Chcieliśmy stworzyć miejsce relaksu, gdzie klienci czuliby się swo-
bodnie, mogli porozmawiać i odpocząć. Dlatego też zrezygnowali-
śmy z przytłaczającego przepychu i ekskluzywnych ornamentów 
na rzecz eleganckiego minimalizmu. Efekt? W salonie ECCELENTE 
każdy może się odnaleźć. Panda proponuje wzory bardzo współ-
czesne i bardzo eleganckie, co idealnie pasowało do koncepcji na-
szego wnętrza, gdzie klienci zawsze mogą liczyć na profesjonalizm 
naszych stylistów, na chwilę relaksu, na miłą rozmowę."

Salon SallaMBIER z KIElc
Aranżacja wnętrza: meble Pandy – fotele FRAME, myjnie – CALLAS, www.sallambier.pl

Salon QualItuM z WRocłaWIa
Aranżacja wnętrza: meble Pandy - fotele NOAH, myjnie 
– POD, www.eccelente.pl

Salon EccElEntE HaIR DESIgn 
z WRocłaWIa
Aranżacja wnętrza: meble Pandy – kolekcja Kubik, 
www.eccelente.pl                                       

są niepowtarzalne stroje tworzone przez projektantów mody. 
Nasz dorobek to ponad 1.000 innowacyjnych fryzur. Fryzur 
najnowszej generacji, fantastycznych i niebanalnych. Stawiamy 
na pełen profesjonalizm, satysfakcję klienta, sterylną czystość, 
wysoką kulturę i miłą atmosferę.

Nasz pierwszy salon, który funkcjonuje od 10 lat wyposaży-
liśmy w meble firmy Panda. W ciągu tego czasu sprawdziliśmy 
ich jakość, trwałość i funkcjonalność. Są bardzo wygodne, co 
ma szczególne znaczenie dla klientek spędzających u nas kilka 
godzin. Zdały egzamin w stu procentach. Są również ładne 
i eleganckie. Pokryte całkowicie zmywalnym tworzywem zawsze 
wyglądają jak nowe. Kierując się najlepszą dla nas rekomendacją, 
czyli opiniami klientów, wyposażyliśmy kolejny salon w meble 
produkcji firmy PANDA.”

Prezentujemy 3 różne marzenia, 
3 nadesłane wypowiedzi naszych Klientów i 3 piękne salony.

Zobacz jak to robią inni.
serwis prasowy: PANDA

Więcej insPirujących aranżacji na: WWW.Panda.trZebnica.Pl
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