Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Podoshop aanbiedingen januari 2019
Aanbieding: Hadewe Azuras Chrome

Nu 100 euro korting: van €1899,- voor €1799,De Hadewe Azuras Chrome is de meest luxe spraymotor van Hadewe. Modern, uniek en uitgerust
met een verscheidenheid aan technische snufjes.
Voorkeursnelheden kunnen rechtstreeks op het display worden uitgelezen. Help-video's en
instructies kunnen op de monitor worden weergegeven.
Met behulp van een USB-stick kunt u uw cliënten foto's van het behandeltraject laten zien om het
verloop van de behandeling te tonen.
Kenmerken Hadewe Azuras Chrome
Touch screen
Koolborstelloos handstuk
Traploos instelbaar van 6.000 tot 40.000 toeren
Digitale uitlezing van het toerental
Links/Rechts draaiend
Handstuk met zelf-spansysteem en LED verlichting (3 lampjes)
Het spraysysteem werkt op gedemineraliseerd water
Waterreservoir van 200 ml uitneembaar
Drie geheugenfuncties om voorkeursnelheid op te slaan en snel op te halen
Stop functie frais
Automatisch reinigingssysteem
Prijs excl. 21% BTW

> Ga naar onze website voor meer informatie of om te bestellen

10% korting op Merbach artikelen

> Ga naar onze website voor meer informatie of om te bestellen

Nieuw: Podoshop slijpservice
Ook de meest kwalitatieve
gereedschappen verslijten ooit.
Nieuw bij Podoshop bieden wij een
professionele slijpservice aan voor al uw
tangen en scharen zodat u uw
eigen werktuigen niet hoeft
te vervangen.
Wij verlenen deze service ongeacht of u
het produkt bij ons of ergens
anders gekocht heeft.
De kosten voor deze service voor
reparatie en slijpen bedraagt 8 EUR per
tang excl. BTW.

> neem contact met ons op voor meer info of kom naar onze winkel

Podoshop verkoopt o.a deze merken:

Kom naar onze winkel

Podoshop
Nijverheidsweg 13
5061 KK Oisterwijk
Tel: 013-5426961
E-mail:
info@podoshop.nl
Internet: www.podoshop.nl
woensdag, donderdag, vrijdag:
10.00 - 17.00 uur geopend
zaterdag:
10.00 - 14.00 uur geopend
zondag, maandag en dinsdag:
gesloten

Bezoek onze website

Onderhoud en reparatie
Onderhoud & Reparatie
Bij de Podoshop kunt u ook terecht voor
onderhoud en reparaties aan uw pedicure
motor.
Uw motor wordt gerepareerd door een erkende
en ervaren monteur, die over de nodige
vakkennis beschikt.
Desgewenst kunt u bij ons een huurmotor
reserveren.
> Meer informatie
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