Voordelen van de Pro-GS ®
✓ Het losse afzuigsysteem[Unit]
kan in bijna alle bestaande “nagel”
tafels ingebouwd worden
✓ Zuigt alle stof weg, zelfs van een
freesmachine
✓ Motorcapaciteit van 620m3 per uur
✓ 3 jaar garantie op de motor
✓ Neemt Echt alle geuren weg
Neutraliseert deze voor 99,99% !
(geldt voor de Europese goedgekeurde producten)
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Traploos toerental
Geluidsarm
Energie zuinig
Groot rooster (18x40 werkgebied)
Groot opvangbak met fijn-stoffilter
Geen koolstofdoek, maar speciale
koolstof
Onderhoudsvriendelijk
Zeer lage onderhoudskosten p/j
Voor links- en rechts handige
Servicecontract mogelijk
Lease / huur / afbetaling
mogelijkheid (geen BKR-registratie)
Kan ook compleet met tafel
geleverd worden.

Elke nagelstylist (maar ook uw klant) heeft te maken
met de vervelende geuren en stof(vijlsel) overlast.
Veel nagelstylisten ruiken de (acryl)geuren al niet
meer; zijn chronisch verkouden of erger, of hebben
een allergie opgebouwd. Dit is het gevolg van
langdurig in aanraking komen met de chemische
producten(dampen) en het fijnstof. In de vakbladen
ProfNail en NailDisign zijn diverse keren artikelen
geschreven wat de gevolgen voor een nagelstylist
kunnen zijn indien zij geen gebruik maken van een
goed afzuigsysteem.

DIT HOEFT GEEN PROBLEEM MEER TE ZIJN.

Het BESTE afzuigsysteem !

Behoefte aan

Gezonde en
Schone
werkomgeving ?
Dé Geur- en Stof afzuigunit
voor een Gezonde en
Schone werkomgeving.

Contactgegevens:

Pro-GS Afzuigsystemen
p/a Celsiusstraat 7 , 3846 BK Harderwijk.
(alleen op afspraak)
Telf
Website
Email
Facebook

:
:
:
:

0031 (0)6-47 970 494
www.Pro-GS.nl
info@Pro-GS.nl
Pro Gs

Gert Schuurman

Het Losse afzuigsysteem (unit) :
Losse unit met Pro-GS 05 € 1.220,=
Basis uitvoering zilvergrijs met een aluminium stofrooster, zonder rand..
(bedoeld om zelf in uw bestaande tafel in te bouwen)
Unit is 44 x 40 en 72 cm hoog. Kan dus zo als “poot” onder uw werkblad

Onze werkbladen van de tafel zijn bestand tegen alle
vloeistoffen waar een nagelstylist(e) mee werkt !

De Pro-GS is FUNCTIONEEL.
Optie:
➢ RVS-stofrooster incl rand € 275,=
24 X 46 cm incl 3 cm rand

Losse unit met Pro-GS 15 € 1.312,=
Voor nagelstylisten die een frees gebruiken
adviseren wij de Pro-GS 15. Deze heeft grotere
schoepen voor een nog betere stofafzuiging.

Meer informatie over onderstaande
diensten kunt u ook vinden op de
website : www.pro-gs.nl OF bel mij

[ is dus een meerprijs van € 92,= ]

Service / Onderhoudscontract

Basismodel nageltafel

Een service / onderhoudscontract geeft u de zekerheid dat bij een
eventuele storing, deze binnen een bepaalde tijd wordt opgelost, U
hoeft niet te denken aan onder- houd en U komt niet voor onverwachte
kosten te staan. Abonnement prijs per maand

Pro GS 05/15
Met geïntegreerde Pro-GS 05,(zilvergrijs), Werkblad
voorzien van keuze uit basiskleur HPL. 2 metalen poten
Aluminium stofrooster zonder rand

Prijs Vanaf

€ 1.873,=

Nageltafel de Luxe:

€ 19,85

Pro-GS C05/15

€ 27,50

Abonnement Onderhoudsproducten

Abonnement afgesloten voor :
•
1 jaar: 5% korting p/j
•
2 jaar: 12% korting p/j
•
3 jaar of meer: 20% korting p/j

Op
ONDERHOUDSPRODUCTEN

(per jaar)

Koolstof (2 zakken)
Filterdoek voor het fijnstof

€ 72,35
€ 11,45

Lease Overeenkomst
(incl. Service/onderhoudscontract)
Alleen een losse unit mogelijk (dus geen tafel) !!
Bovenstaande foto is een voorbeeld met de Pro-GS15, opgedikt blad
en poot ca 8cm in basiskleur HPL, Unit in basiskleur meubelplaat en
RVS-rooster met rand.
Prijsindicatie € 2732.25

Voorbeeld Nageltafel incl 3-ladeblok:

De huurder gaat deze overeenkomst aan met een minimum van 6
maanden, hierna stilzwijgend verlenging per 3 maanden. Na 6
maanden mogelijkheid tot koop. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor
ingang nieuwe periode schriftelijk te hebben plaatsgevonden. Bij
opzegging vindt geen restitutie van de lopende termijn plaats. Maximaal
huurtermijn is 5 jaar. Lease- abonnement per maand:

Pro-GS 15

€ 80,40

RVS € 17,85

U kunt ook bij mij :
➢

Een nageltafel huren
Looptij d m inim aal 2 m aanden

➢

Een unit/tafel kopen op afbetaling
Min 33% aanbetaling, afbetaling m ax 6 m aanden

Met geïntegreerde Pro-GS 05 en 3 ladeblok en unit (zilvergrijs
meubelplaat), Werkblad voorzien van basis kleur HPL, Aluminium
stofrooster (zonder rand)Voorbeeld: vanaf € 2.709,=

Een nageltafel wordt speciaal
voor u gemaakt op:
Maat, Model en Kleur.
Aanpassing nageltafel conform prijsopgave

ADVIES :
Laat uw afzuigsysteem min 1 X per 3 jaar door ons
controleren als u geen service/onderhoudscontract heeft
afgesloten. (€ 189,= excl producten)

Drukfouten en Prijswijziging onder voorbehoud
Genoemde prijzen zijn excl btw miv 1 mrt 2021

