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Kufry Make Up

LX6525L Profesjonalne studio wiza żu.                                      NOWOŚĆ! 
Kufer z aluminium.
Charakterystyka kufra:  Kufer wykonany z anodowanego aluminium z 4 
teleskopowymi nóżkami. Oferowany: z lustrem, instalacją elektryczną z 8 
żarówkami (z regulowaną mocą światła) lub 2 neonami oraz dużymi 
pojemnikami na produkty kosmetyczne. 
Wymiary zewnętrzne w mm 650x520x265. Waga: 21 kg.
Dostępne kolory: srebrny, czarny

5 859 zł

Dostępne kolory: srebrny, czarny

Akcesoria
CL-RB Pojemnik na śmieci regulowany z mocowaniem 252 zł

CL-HR Uchwyt na suszarkę do włosów regulowany z mocowaniem 168 zł

WL-A Zestaw 4 kółek do montazu na aluminiowych nogach 185 zł

BAG6525 Torba ochronna do kufra. 386 zł

Y06 Składany wózek 252 zł

LX6525P Profesjonalne studio wiza żu                                             NOWOŚĆ ! Kufer z 
tworzywa.                                                                                                                            
Charakterystyka kufra:  Kufer wykonany z tworzywa ABS formowanego na 
gorąco z aluminiową ramą i 4 teleskopowymi nóżkami. Oferowany z lustrem, 
instalacją elektryczną z 6 żarówkami (z regulowaną mocą światła) lub 2 neonami 
i dużymi pojemnikami na produkty kosmetyczne. 
Wymiary zewnętrzne w mm 650x520x265. 
Waga: 18 kg. 

5 859 zł

Dostępne kolory: czarny                                                                                           

Akcesoria
CL-RB Pojamnik na śmieci regulowany z mocowaniem 252 zł

CL-HR Uchwyt na suszarkę do włosów regulowany z mocowaniem 168 zł

WL-A Zestaw 4 kółek do montazu na aluminiowych nogach 185 zł

BAG6525 Torba ochronna do kufra. 386 zł

Y06 Składany wózek 252 zł
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LX6530TWIN Kufer wykonany z aluminium z centralną częścią i dwoma wiekami. Każde 
wieko posiada lustro z oświetleniem. System certyfikowany CE z 6 
żarówkami oszczędnościowymi. Podwójne stanowisko do make up z 
jednym kufrem i stojakiem. Wymiary zewnętrzne: 650x480x300 mm
Waga: 18kg
Dostępny kolor: srebrny

4 449 zł

Akcesoria
 STAND BP100LL    Składana podstawa ze zmienną wysokością (min. 700 mm - max. 1000mm). 1 049 zł

Waga 8 kg. 

BAG 6530 Torba ochronna do kufra. 386 zł

BAG BP100 Torba ochronna do podstawy. 235 zł

Y06 Składany wózek 252 zł

LX6517SO Profesjonalne studio wiza żu. 
Kufer wykonany z aluminium. 
Charakterystyka kufra:  Kufer wykonany z anodowanego aluminium 
z zaokrąglonymi krawędziami. Oferowany z lustrem, instalacją elektryczną 

3 509 zł

z zaokrąglonymi krawędziami. Oferowany z lustrem, instalacją elektryczną 
z 6 żarówkami (z regulowaną mocą światła) i dużymi pojemnikami na produkty 
kosmetyczne. 
Wymiary zewnętrzne w mm: 650x490x180. 
Waga: 14 kg. 
Dostępne kolory: srebrne. 

Akcesoria
BAG6517 Torba ochronna do kufra. 378 zł

BP100 Składana podstawa ze zmienn ą wysoko ścią (min. 700 mm - max. 1000mm).
Waga 8 kg.

907 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

264 zł

BAG BP100 Torba ochronna do podstawy. 235 zł

Y06 Składany wózek 252 zł
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LX6517-T Profesjonalne studio wiza żu. 
Kufer wykonany z aluminium.
Charakterystyka kufra : Kufer wykonany z anodowanego aluminium z 
wbudowanymi kółkami i teleskopową rączką. Oferowany z lustrem, instalacją 
elektryczną z 6 żarówkami (z regulowaną mocą światła) lub
2 neonami i dużymi pojemnikami na produkty kosmetyczne.
Wymiary zewnętrzne w mm: 650x480x230.                                                     
Wymiary zewnętrzne w mm: 650x520x230 (wersja z neonami). Waga19kg. 
Dostępne kolory: srebrny, czarny. 

3 987 zł

Akcesoria
BAG6517T Torba ochronna do kufra LX6527-T 386 zł

BP100 Składana podstawa ze zmienn ą wysoko ścią (min. 700 mm - max. 1000mm).
Waga 8 kg.

907 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

264 zł

BAG BP100 Torba ochronna do podstawy. 235 zł

STAND 50/40R Składana podstawa z kółkami, wysokość 1000mm, waga 3kg 907 zł

LX6517 Profesjonalne studio wiza żu. 
Kufer wykonany z aluminium. 
Charakterystyka kufra : Kufer wykonany z anodowanego aluminium z 2 
zewnętrznymi kółkami. Oferowany z lustrem, instalacją elektryczną  z 6 
żarówkami (z regulowaną mocą światła) lub 2 neonami i dużymi pojemnikami na 
produkty kosmetyczne. 
Wymiary zewnętrzne w mm: 650x490x180. 
Waga: 14 kg. 
Dostępne kolory: srebrny. 

3 215 zł

Akcesoria
BAG6517 Torba ochronna do kufra. 378 zł

BP100 Składana podstawa ze zmienn ą wysoko ścią (min. 700 mm - max. 1000mm).
Waga 8 kg.

907 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

264 zł

BAG BP100 Torba ochronna do podstawy. 235 zł

STAND 50/40R Składana podstawa z kółkami, wysokość 1000mm, waga 3kg 907 zł

BAG5040 Torba na składaną podstawę 50/40R 210 złBAG5040 Torba na składaną podstawę 50/40R 210 zł

Y06 Składany wózek 252 zł
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LX6517DBL Profesjonalne studio wiza żu.                                                                       
Charakterystyka kufra:  Kufer wykonany z anodowanego aluminium. Oferowany 
z trzema lustrami, instalacją elektryczną z 6 żarówkami                                                                                                                                                  
(z regulowaną mocą światła) lub 2 neonami.                                                        
Wymiary zewnętrzne w mm: 650x5200x175. Waga: 14 kg.                              
Dostępne kolory: srebrny.                      

3 609 zł

Akcesoria
TBP100-DBL Podstawa do kufra z blatem i regulowanymi nóżkami. 1 427 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

BAG6517 Torba ochronna do kufra. 378 zł

BAG TBP100 Torba ochronna do podstawy TBP100-DBL 369 zł

Y06 Składany wózek 252 zł

LX6517ABS Profesjonalne studio wiza żu.                                                                            
Kufer z ABS.                                                                                     
Charakterystyka kufra:  Kufer wykonany z tworzywa ABS z aluminiowymi 
wykończeniami. Oferwowany z lustrem, certyfikowaną (CE) instalacją 
elektryczną z 6 lampami lub 2 neonami i pojemnikiem na kosmetyki.                                                                                   
Wymiary zewnętrzne w mm: 655x485x175. 
Waga 13 kg.                                                          
Dostępne kolory: czarny.

2 908 zł

Akcesoria
BAG6517 Torba ochronna do kufra. 378 zł

BP100 Składana podstawa ze zmienn ą wysoko ścią (min. 700 mm - max. 1000mm).
Waga 8 kg.

907 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

264 zł

BAG BP100 Torba ochronna do podstawy. 235 zł

STAND 50/40R Składana podstawa z kółkami, wysokość 1000mm, waga 3kg 907 zł

BAG5040 Torba na podstawę 5040R 210 zł

Y06 Składany wózek 252 zł
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LX4920SO Małe studio wiza żu. 
Kufer z aluminium. 
Charakterystyka kufra: Kufer wykonany z anodowanego aluminium z 
zaokrąglonymi krawędziami. Oferowany z lustrem, instalacją elektryczną  
z 4 żarówkami (z regulowaną mocą światła) i pojemnikami na produkty 
kosmetyczne. 
Wymiary zewnętrzne w mm: 490x375x180, 
Waga: 9 kg. 
Dostępne kolory: srebrny, czarny

2 409 zł

Akcesoria
BAG4920 Torba ochronna do kufra. 327 zł

TBP100-DBL Podstawa do kufra z blatem i regulowanymi nóżkami. 1 427 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

264 zł

BAG TBP100 Torba ochronna do podstawy TBP100-DBL 369 zł

Y06 Składany wózek 252 zł

LX4920ABS Case made of ABS with aluminium profiles. Provided with mirror, CE certified 
electric system with 4 energy saver light bulbs and container for products. 
External dimensions: mm 490x375x180                              Weight: 8,5 kg                                                                                             
Colour available: black

2 182 zł

Akcesoria
BAG4920 Torba ochronna do kufra. 327 zł

TBP100-DBL Podstawa do kufra z blatem i regulowanymi nóżkami. 1 427 zł

PRL-BP100 Zestaw 4 szt przedłu żek do składanej podstawy BP100, podnosz ą 
wysoko ść studia make up o 15cm

264 zł

BAG TBP100 Torba ochronna do podstawy TBP100-DBL 369 zł

Y06 Składany wózek 252 zł

Torby …Torby …

MA09 Cechy torby:  Miękka, wykonana z poliestru i skóry z odpinanymi kieszeniami na 
szczotki, dwoma saszetkami i jednym plastikowym pojemnikiem na pędzle.                                                                             
Wymiary zewnętrzne w mm: 450x250x350. 
Waga: 3 kg. 
Dostępne kolory: pomarańczowy, rudy, czarny, jasno brązowy (piaskowy)

671 zł
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MA010 Cechy torby:  Miękka, wykonana z poliestru i skóry z odpinanymi kieszeniami na 
szczotki, dwoma saszetkami i jednym plastikowym pojemnikiem na pędzle. 
Wymiary zewnętrzne w mm: 470x250x310. 
Waga: 3 kg. 
Dostępne kolory: rudy, czarny

713 zł

Akcesoria
MA012 Usztywniana torba na kosmetyki wykonana z poliestru i skóry z wewnęczną 

ramą aluminiową, szufladami i dużymi kieszeniami. Dostarczany z zestawem 
1 486 zł

ramą aluminiową, szufladami i dużymi kieszeniami. Dostarczany z zestawem 
sześciu szuflad z tworzywa ABS w trzech wysokościach: 
80 mm, 40 mm, 20 mm. 
Wymiary zewnętrzne w mm: 420x250x450. 
Waga: 6 kg. 
Dostępne kolory: czarny

ALU CHAIR/DH Krzesło reżyserskie z regulowaną wysokością: 75 cm i 65 cm. Wykonane 
z anodowanego aluminium i wyściełane. Stabilne, wygodne, lekkie 

1 773 zł

Krzesła re żyserskie - seria aluminiowa       NOWOŚĆ !  

z anodowanego aluminium i wyściełane. Stabilne, wygodne, lekkie 
i wytrzymałe. 
Dostępne kolory: srebrny anodowany, czarny malowany. 
Waga: 6,0 kg.

ALU CHAIR/DH LR Krzesło wyściełane skórą 1 939 zł

Akcesoria
CHAIR-HR Aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością do krzeseł MAXI 

(do wszystkich krzeseł aluminiowych za wyjątkiem MAXI)
697 zł

BAG-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 168 zł

CHAIR-AB Kieszenie na szczotki do krzeseł MAXI 101 zł

BAG65 Torba na krzesła ALU CHAIR/65, ALU CHAIR65 MAXI i ALU CHAIR/DH 243 zł

ALU CHAIR/75 Krzesło reżyserskie wysokość: 75 cm. Wykonane z anodowanego aluminium i 
wyściełane. Stabilne, wygodne, lekkie i wytrzymałe. 
Dostępne kolory: srebrny anodowany, czarny malowany. 
Waga: 5,5 kg.

1 457 zł

ALU CHAIR/75 LR Krzesło wyściełane skórą 1 623 zł

Akcesoria
CHAIR-HR Aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością do krzeseł MAXI 

(do wszystkich krzeseł aluminiowych za wyjątkiem MAXI)
697 zł

BAG-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 168 złBAG-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 168 zł

CHAIR-AB Kieszenie na szczotki do krzeseł 101 zł

BAG75 Torba na krzesło ALU CHAIR/70, ALU CHAIR/75 243 zł
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ALU CHAIR/65 Krzesło reżyserskie wysokość: 65 cm. Wykonane z anodowanego aluminium i 
wyściełane. Stabilne, wygodne, lekkie i wytrzymałe. 
Dostępne kolory: srebrny anodowany, czarny malowany. 
Waga: 5,5 kg.

1 404 zł

ALU CHAIR/65 LR Krzesło wyściełane skórą 1 566 zł

AkcesoriaAkcesoria
CHAIR-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 697 zł

BAG-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 168 zł

CHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 zł

BAG65 Torba na krzesła ALU CHAIR/65, ALU CHAIR65 MAXI i ALU CHAIR/DH 243 zł

ALU CHAIR/70 Krzesło reżyserskie wysokość: 70 cm. Wykonane z anodowanego aluminium i 
wyściełane. Stabilne, wygodne, lekkie i wytrzymałe. 
Dostępne kolory: srebrny anodowany, czarny malowany. 
Waga: 5,8 kg.

1 229 zł

Waga: 5,8 kg.

Akcesoria
CHAIR-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 697 zł

BAG-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 168 złBAG-HR Torba na aluminiowy zagłówek z regulowaną wysokością 168 zł

CHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 zł

BAG75 Torba na krzesło ALU CHAIR/70, ALU CHAIR/75 i ALU CHAIR/75 MAXI 243 zł

CHAIR/DH Krzesło re żyserskie  z regulowaną wysokością siedzenia: 65 cm do 75 cm. 
Wykonane z drewna, pokryte tkaniną kordurową. 
Dostępne kolory: czarne, naturlane drewno.
Waga: 7,8 kg

1 014 zł

      Krzesła re żyserskie - seria drewniana 

Akcesoria
CHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 zł

BAG75 Torba na krzesło ALU CHAIR/70, ALU CHAIR/75 i ALU CHAIR/75 MAXI 243 zł
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CHAIR/75 Krzesło re żyserskie , wysokość siedzenia 75 cm. Wykonane z drewna, pokryte 
tkaniną kordurową. 
Dostępne kolory: czarne, naturlane drewno. 
Waga: 7,5 kg

790 zł

Akcesoria
CHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 złCHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 zł

BAG75 Torba na krzesło ALU CHAIR/70, ALU CHAIR/75 i ALU CHAIR/75 MAXI 243 zł

CHAIR/75 WHITE Krzesło reżyserskie, wysokość siedzenia 75 cm.                  NOWOŚĆ ! 
Wykonane z drewna, pokryte tkaniną kordurową. 

921 zł
Wykonane z drewna, pokryte tkaniną kordurową. 
Dostępne kolory: biały malowany. 
Waga: 7,5 kg

Akcesoria
CHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 zł

BAG75 Torba na krzesło ALU CHAIR/70, ALU CHAIR/75 i ALU CHAIR/75 MAXI 243 zł

CHAIR 48 Krzesło re żyserskie , wysokość siedzenia 48 cm. Wykonane z drewna, pokryte 
tkaniną kordurową. 
Dostępne kolory: czarne, naturalne drewno.

645 zł

Akcesoria
CHAIR-AB Kieszenie na szczotki 101 zł

BAG48 Torba na krzesło CHAIR 48 243 zł

SG50 Składany stołek 269 zł

VE4042AL Aluminiowa skrzynia  z podwójnym zamknięciem, kieszeniami w wieku 
zamykanymi na zamek błyskawiczny oraz zestawem szuflad. 
Zawiera zestaw 6 szuflad z tworzywa ABS:  
2 szuflady o wysokości 2 cm 
2 szuflady o wysokości 4 cm (jedna z przegródkami)  
2 szuflady o wysokości 8 cm (jedna z przegródkami). 
Wymiary zewnętrzne w mm: 400x260x420. 
Waga 8 kg (z szufladami) 
* Można zastosować własne szuflady biorąc pod uwagę łączną wysokość 
wewnętrzną 28 cm. 

2 178 zł

wewnętrzną 28 cm. 
Dostępne kolory: srebrny, czarny

Akcesoria:
Y06 Składany wózek 243 zł
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VE4070 Profesjonalny kufer aluminiowy  z kółkami, teleskopową rączką, szufladami 
oraz trzema komorami. 
Zawiera zestaw dzięwięciu szuflad z tworzywa ABS:  
3 szuflady o wysokości 2 cm 
3 szuflady o wysokości 4 cm (dwie z przegródkami)  
3 szuflady o wysokości 8 cm (dwie z przegródkami) 
Wymiary zewnętrzne mm: 400x410x700. 
Waga: 13 kg (z szufladami) 
* Można zastosować własne szuflady biorąc pod uwagę łączną wysokość 
wewnętrzną 42 cm. 
Dostępne kolory: srebrny

3 475 zł

VEAZ4840 Profesjonalny kufer aluminiowy  z kółkami, teleskopową rączką. Umożliwia 
umieszczenie szuflad z tworzywa PST. Biorąc pod uwagę łączną wysokość 
wewnętrzną 36 cm można samodzielnie wybrać rodzaje umieszczonych szuflad. 
Wymiary zewnętrzne w mm: 480x310x400. 
Waga: 8 kg (z szufladami). 
Dostępne kolory: srebrny

1 570 zł

Akcesoria:
TRAY 42700 Szuflada 42700 - wysokość 7 cm 134 zł

TRAY 42500 Szuflada 42500 - wysokość 5 cm 109 złTRAY 42500 Szuflada 42500 - wysokość 5 cm 109 zł

TRAY 42400 Szuflada 42400 - wysokość 4 cm 101 zł

TRAY 42300 Szuflada 42300 - wysokość 3 cm 97 zł

TRAY 42200 Szuflada 42200 - wysokość 2 cm 97 zł

VEAZ4873 Profesjonalny kufer aluminiowy  z kółkami, teleskopową rączką, szufladami i 
dwiema komorami. 
Zawiera zestaw dwunastu szuflad z tworzywa PST: 
5 szuflad o wysokości 7 cm  
3 szuflady o wysokości 5 cm  
2 szuflady o wysokości 4 cm  
1 szuflada o wysokości 3 cm 
1 szuflada o wysokości 2 cm  

4 163 zł

1 szuflada o wysokości 2 cm  
Wymiary zewnętrzne w mm: 480x380x730 
Waga: 20 kg (z szufladami)

VE4056-ABS Profesjonalny kufer ABS z szufladami
Zawiera zestaw 10szt. szuflad ABS:
2 szuflady o wysoko ści 2cm
4 szuflady o wysoko ści 4cm
4 szuflady o wysoko ści 8cm
Wymiary zewn ętrzne w mm: 400x290x560
Wewnętrzny wysko ść: 52cm, mo żna skomponowa ć dowolny zestaw 
szuflad

1 779 zł

szuflad
Waga: 10,3kg (z szufladami)
Kolor: czarny
Akcesoria

Y06 Składany wózek 252 zł

VE4056-T Profesjonalny kufer aluminiowy z kółkami, teleskopo wą rączką,
Zawiera zestaw 10szt. szuflad ABS:
2 szuflady o wysoko ści 2cm
4 szuflady o wysoko ści 4cm

2 367 zł

4 szuflady o wysoko ści 4cm
4 szuflady o wysoko ści 8cm
Wymiary zewn ętrzne w mm: 400x340x560
Wewnętrzny wysko ść: 52cm, mo żna skomponowa ć dowolny zestaw 
szuflad
Waga: 11,5kg (z szufladami)
Kolor: srebrny

Oparcie materiałowe do krzesła 75 127 zł

LEGENDA A..Z = towar do wyczerpania zapasów  (wyprzedaż)LEGENDA A..Z = towar do wyczerpania zapasów  (wyprzedaż)

*  Cennik nie jest ofertą handlową w świetle obowiązujących przepisów kodeksu handlowego. 

Firma Milso zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz asortymentu.

Nie odpowiada również za błędy w powyższym cenniku.

Cena brutto w ZŁ zawiera 23% podatku VAT
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