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HAIR

Een kapper die van zijn vak houdt, kiest kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid. Onze bovenstaande gamma’s zijn dan ook uw beste 
medewerker in het salon.

Elke ervaren kapper is vertrouwd met het Sibel gamma. Sinds 1964 creëert Sibel de juiste tools die 
helpen de juiste looks te creëren. De professionele kapper van vandaag heeft nood aan een uitgebreid 
gamma gereedschappen en accessoires die perfect beantwoorden aan de kwalitatieve vereisten 
die een professional stelt. Sibel omvat een uitgebreid gamma, van meubilair over materialen tot 
accessoires. De kwaliteitsvolle materialen van Sibel zijn duurzaam in gebruik en speciaal ontworpen 
voor het veelvuldige en dagelijkse gebruik in een kapperssalon. Zo biedt u dag na dag een topservice 
aan uw klanten.
www.sibelonline.com

Ons topmerk Ultron staat synoniem voor hoogtechnologische design, doordachte ergonomie en een 
professioneel gebruikscomfort. Gekend voor de continue introductie van innovatieve producten, 
staat Ultron garant voor elektrische toestellen die voldoen aan de hoge verwachtingen van 
professionele kappers. Van keramische straightener over handige haardrogers tot een droogkap met 
ionentechnologie: Ultron is een label voor kwaliteit.
www.ultrononline.com

De roestvrije scharen van Cisoria zijn het resultaat van voortdurende productinnovatie en jarenlange 
ervaring in gebruik. Het ergonomische karakter van het Cisoria-gamma zorgt voor een vlekkeloze 
handeling en groot gebruiksgemak. Weg polspijn bij het snijden, uitdunnen of texturen van haar. 
Cisoria geeft elke kapper de vrijheid om zijn creaties te vervolmaken.
www.cisoria.com

Heren laten zich verzorgen in stijl. Een knipbeurt gaat steeds vaker gepaard met het verzorgen van 
de gelaatsbeharing. Barburys biedt de barbier alle tools om de mannelijke klanten een fris gelaat te 
geven. Dit merk omvat scheermessen, een specifieke selectie scheerkwasten en een selecte reeks 
producten die van de kunst van het scheren de nieuwe mannen-trend maken.
www.barburys.com

Het gerenommeerde merk Bob Tuo omvat Milcoup knipkragen die al decennia lang gebruikt worden 
door de beste kappers. Ook handdoeken die hun kleurechtheid behouden behoren tot het Bob Tuo 
gamma.

Heeft uw klant last van uitdunnend haar en zoekt u een oplossing die in een handomdraai een 
vollere haardos en een jongere look creëert? De Hair Sculptor producten zijn verkrijgbaar in een groot 
gamma verschillende kleuren die zowel voor heren als dames een oplossing bieden voor uitdunnend 
haar.
www.hair-sculptor.com

Om voor uw klanten de juiste omgeving te creëren om tot rust te komen, stelde Sibel een totaal 
vernieuwde meubelreeks samen. Met Sibel Furniture creëert u de inrichting die u wenst met de 
verschillende combinatiemogelijkheden. Het kwaliteitsmeubilair van Sibel Furniture geeft uw salon 
een eigen stijl volgens uw persoonlijke smaak.
www.sibelfurniture.com

Een goede werkomgeving is de basis voor goede resultaten. Op zoek naar een professionele 
inrichting of een basisset van professionele apparaten? Original Best Buy groepeert professionele 
materialen, salonmeubilair en elektro tegen permanent lage prijzen, zonder kwaliteitsverlies. Een 
goede investering voor wie het juiste materiaal aan de juiste prijs wil.
www.originalbestbuy.com

Clean All biedt een zeer efficiënt gamma onderhoudsproducten aan om uw werkomgeving dagdagelijks 
hyiënisch te houden.



BEAUTY

Alle bovenstaande beautymerken zijn ontwikkeld in nauw overleg en op basis van de ervaringen van vele gebruikers. De professionele 
schoonheidsspecialist vindt in het volledige gamma dan ook ongetwijfeld de juiste oplossing voor elke nood.

Een schoonheidsspecialiste heeft nood aan een uitgebreid gamma materialen en accessoires die 
perfect beantwoorden aan de kwalitatieve vereisten die een professional stelt. Sibel is speciaal 
ontwikkeld voor de professionele schoonheidsspecialiste. Naast een gamma producten en toestellen 
voor huid- en lichaamsverzorging, heeft Sibel ook een volledig gamma meubilair vervaardigd met 
duurzame en kwaliteitsvolle materialen. Zo bent u in staat om uw klanten elke dag opnieuw op en 
top de professionele service te bieden die ze verdienen.

Nagelstylisten vinden in Sibel dé oplossing voor creatieve nagelverzorging op hoog niveau. Gelnagels, 
nailart met stickers, strass steentjes… het Sibel-gamma biedt een volledig assortiment producten en 
instrumenten om elke vrouw een op-en-top vrouwgevoel te geven. Met Sibel creëert u de uitstraling 
en individuele expressie die elke klant zoekt.
www.sibelonline.com

Ontharen zonder moeite met Épil’hair Pro. Een bijzonder divers en rijk assortiment ontharingsproducten 
en wasverwarmers die, voor elke voorkeur of huidtype, vlot en efficiënt ontharen mogelijk maken.  
Épil’hair Pro is vriendelijk in gebruik en is gemakkelijk toe te passen.

Wenst u nog meer accent of star quality te creëren, dan kan dit met het Star Look gamma bestaande 
uit valse wimpers en wimperextensies. De valse wimpers zijn vervaardigd uit 100% menselijk haar 
en geven elke vrouw echte star power. De Star Look wimpers en wenkbrauwverf geven dit tikkeltje 
meer uitstraling en een schiterende look.

Op zoek naar een professionele inrichting of een basis set van professionele apparaten? Original Best 
Buy groepeert professionele materialen tegen permanent lage prijzen, zonder kwaliteitsverlies. Een 
goede investering voor wie het juiste materiaal aan de juiste prijs wil.
www.originalbestbuy.com

Clean All biedt een zeer efficiënt gamma onderhoudsproducten aan om uw werkomgeving dagdagelijks 
hyiënisch te houden.
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 AIR-D-LIGHT  
 Lichte professionele haardroger met borstelloze motor. Unieke Ultron Air-d-Light professionele haardroger met geavanceerde borstelloze 
elektromotor. Ontworpen om haar snel te drogen en hitteschade te beperken. Gecontroleerde luchtstroom voor het sneller drogen van dikker 
haar. Het lichte gewicht maakt het stylen gemakkelijker en comfortabeler. Dankzij de 3 warmte- en 2 snelheidsinstellingen en 2 verwijderbare 
opzetstukken, heeft u volledige controle terwijl u het haar droogt. 
•  koudelluchttoets
• 2 snelheden
• 3 temperaturen

• set bevat 2�mondstukken
• ultralicht: slechts 299�g 

 PRIJS € 
  04400�84  99,90 

156 m3/h

 <�29�cm�> 

PRIJS

 BRUSHLESS MOTOR HAARDROGERS 
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 IMPACT IONIC 4000  
 Compacte haardroger met duurzame AC-motor en ionentechnologie. De Ultron Impact Ionic 4000 zorgt ervoor dat het water sneller verdampt 
zodat de droogtijd korter is. Hij verbetert de vitaliteit en de textuur van de haarlokken. Dankzij de luchtstroom droogt hij het haar in een mum 
van tijd. Bespaart u tot 50�% van de normale droogtijd: een must voor elke professional! Uitgevoerd in een zachte matte afwerking in klassiek 
zwart en 4 trendy kleuren. Kies je kleur, kies je IMPACT! 
•  50�% sneller drogen
• ionische technologie: negatieve ionen helpen kroezend haar te 

voorkomen en het haar meer vochtbestendig te maken
• energiebesparend

• koudelluchttoets
• 2 snelheden
• 3 temperaturen
• diffuser beschikbaar 

 PRIJS € 
  04400�6922         64,90 
  04400�6902         64,90 
  04400�6903         64,90 
  04400�6905         64,90 
  04400�6906         64,90 
  04400�6916         64,90 

AC
1800-2100

Watt

114 m3/h Ionic

 04400�6902 

 04400�6922 / <�23�cm�> 

 04400�6903  04400�6905 

 04400�6906  04400�6916 

PRIJS

 HAARDROGERS 
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 ICONIC 3650  
 Professionele Ultron Iconic 3650 bi-ionische haardroger met een lange levensduur en een krachtige AC-motor. Dankzij de positieve en nega-
tieve iongenerator kunt u uw brushing afstemmen op het haartype van uw klant.
Negatieve ionen voor normaal of dikker haar: helpen het haar te stylen en schenken het een subtiele glans en een zachte look. Voor fi jn haar 
schuift u de ionschakelaar op positief, om het volume te verhogen en het langer in vorm te houden met een mooie glans. Dankzij de Ultron 
Iconic 3650 krijgt u het beste van twee werelden. Het is bovendien een haardroger met een indrukwekkende luchtstroom: de perfecte partner 
voor een succesvolle dag in het salon! 
•  twee snelheden
• drie temperaturen
• iongeneratorschakelaar: negatief/neutraal/positief:
• +ION = meer volume en glans
• -ION = meer zachtheid en glans
• koudelluchttoets

• set van twee mondstukken inbegrepen: klein (6,3�cm) en breed 
(7,7�cm)

• slechts 74,2 dB
• max. temperatuur: zonder mondstuk: 103,2°C / met breed mond-

stuk: 111,6°C / met klein mondstuk: 116,5°C 

 PRIJS € 
  04400�80         89,90 
  04400�79         89,90 

520 g 84 m3/h Ionic

 04400�80 / <�27�cm�> 
 04400�79 

PRIJS

PRIJS

 HAARDROGERS 
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 TOUCH  
 Traditionele haardroger van 2000W ideaal voor een dagelijks gebruik in het kapsalon. 
Met zijn moderne look en zijn uitstekende prestaties dankzij een AC-motor. Grote knop 
“direct koud” en extra plat voor een gemak in gebruik. De nylonbehuizing beschikt 
over een hoge weerstand tegen schokken. 
•  knop direct koud
• 2 snelheden
• 3 temperaturen

• 2�mondstukken inbegrepen (6�cm en 
7,5�cm) 

 PRIJS € 
  04400�7852  39,90 

 <�27,5�cm�> 

 COMPACT  
 Heel compact en gebruiksvriendelijke haardroger voor intensief gebruik.
De krachtige AC-motor levert topprestaties, keer op keer. 
•  knop direct koud
• 2 snelheden

• 3 temperaturen 

 PRIJS € 
  04400�6652  39,90 

 <�20,5�cm�> 

PRIJS

PRIJS

 HAARDROGERS 
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 DREOX  
 Traditionele haardroger van 2000W ideaal voor dagelijks gebruik in het kapsalon. Moderne look met AC-motor voor een snelle en professionele 
styling. Grote knop “direct koude lucht knop”. Grote knop voor instant koude lucht. Gegarandeerd de beste prijs/kwaliteit! 
•  2 snelheden
• 3 temperaturen

• koudelluchttoets
• 2�mondstukken inbegrepen (6,5�cm en 7,5�cm) 

 PRIJS € 
  04401�02         27,90 
  04401�07         27,90 

 04401�02 / <�28�cm�>  04401�07 

 DREOX COMPACT  
 Traditionele compacte haardroger, 2000W. Ideaal voor dagelijks gebruik in het kapsalon. Moderne look met AC-motor voor een snelle en 
professionele styling. Grote knop voor instant koude lucht Gegarandeerd de beste prijs/kwaliteit! 
•  2 snelheden
• 3 temperaturen

• koudelluchttoets
• 2�mondstukken inbegrepen (6,5�cm en 7,5�cm) 

 PRIJS € 
  04402�02         25,90 
  04402�07         25,90 

 04402�02 / <�24�cm�>  04402�07 

 HAARDROGERS 
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 MINI DRYER  
 Klein maar krachtig! De mini haardroger verenigt topprestaties met 
een compact ontwerp. Deze ideale reisgezel wordt geleverd met een 
fl uwelen draagtasje. 
•  2 snelheden/temperaturen • mondstuk en diffuser 

inbegrepen 
 PRIJS € 

  04400�5152         19,90 
  04400�81         19,90 

 04400�5152 / <�17,5�cm�> 

 04400�81 

 MINI DRYER  
 Moeiteloos op reis uw haar stylen! De Mini Style is een elegante en 
handige reishaardroger met een soft touch mat zwart oppervlak met 
een glossy koperen afwerking. Het inklapbare design maakt de haar-
droger een ideaal voor onderweg. Prachtig geschenkset. 
•  1400W DC-motor
• 2 snelheden
• 2 temperatuurinstellingen:
• vouwbaar handvat

• beschermzakje inbegrepen
• dubbel-voltage 125/240V
• 1,8�m kabel 

 PRIJS € 
  66005�42  49,90 

84 m3/h

 <�20,5�cm�> 

 MINI STYLE  
 Minihaardroger, ideaal voor op reis. 
•  2 temperaturen/snelheden • mondstuk inbegrepen 

 PRIJS € 
  04401�12         16,90 
  04401�17         16,90 

 04401�12 / <�17,5�cm�>  04401�17 

PRIJS

PRIJS

 MINI-HAARDROGERS 
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MODEL MOTOR GEWICHT LUCHTDEBIET

AIR-D-LIGHT

04400 84
1100 W 299 g 156 m3/h

IMPACT IONIC 4000

04400 6922
04400 6902
04400 6903
04400 6905
04400�6906
04400 6916

AC 1800-2100 W 490 g 114 m3/h

ICONIC 3650

04400 80
04400 79

AC 2200 W 520 g 84 m3/h

TOUCH

04400 7852
AC 2000 W 595 g 80 m3/h

COMPACT

04400 6652
AC 2000 W 560 g 83 m3/h

DREOX

04401 02
04401 07

AC 2000 W 540 g 70 m3/h

DREOX COMPACT

04402 02
04402 07

AC 2000 W 540 g 70 m3/h

MINI DRYER

04400 5152
04400 81

1100 W 200 g 52 m3/h

MINI STYLE

66005 42
DC 1400 W 320 g 84 m3/h

MINI DREOX

04401 12
04401 17

900 W 195 g 52 m3/h

OVERZICHT HAARDROGERS
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HOLSTER 
Haardrogerhouder voor kappersmeubels.

PRIJS €
04402�97 Ø�8,8�cm 10,90

SPIRAL 
Haardrogerhouder spiraal voor muurbevestiging.

PRIJS €
04403�57 Ø�7,5�cm 19,90

METAL WALL 
Haardrogerhouder voor muurbevestiging met metalen ring.

PRIJS €
04403�17 Ø�8,2�cm 13,90

RING GO 
Metalen haardrogerhouder voor muurbevestiging.

PRIJS €
04401�57 Ø�8,4�cm 13,90

CONVEX 
Haardrogerhouder voor muurbevestiging in gegoten aluminium met 
rubberen bescherming.

PRIJS €
01700�47 Ø�7,5�cm 24,90

SUCTIONS 
Haardrogerhouder met zuignappen.

PRIJS €
04403�0702 Ø�6,8�cm 6,90

PRIJS PRIJS

PRIJS

ACCESSOIRES VOOR HAARDROGERS
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 RETRACTABLE  
 Inklapbare diffuser met 9 vingers. Eenmaal dichtgeplooid, zorgt zijn klein formaat voor 
een handige opberging - in thermo-isolerende silicone. 
•  uniek en plaatsbesparend systeem • past op elke haardroger met een lengte 

van 20�cm of meer 
 PRIJS € 

  04402�0702   Ø�13,7�cm         11,90 
  04402�0708         11,90 

 04402�0702 

 04402�0708 

 CLASSIC  
 Universele diffuser 12 vingers. 

 PRIJS € 
  04403�77   Ø�14,5�cm  5,90 

 MARIANNA  
 Universele diffuser 9 vingers. 

 PRIJS € 
  04403�47   Ø�15�cm  5,90 

 QUICKERS  
 Universele diffuser. 

 PRIJS € 
  04403�87   Ø�15�cm  9,50 

 DIFFUSER VOOR COMPACT  
 Diffuser voor COMPACT haardrogers. 

 PRIJS € 
  04400�67   Ø�14,5�cm  7,90 

 DIFFUSER VOOR IMPACT IONIC 4000  
 Diffuser voor Ultron Impact Ionic 4000 haardroger. 

 PRIJS € 
  04400�75   Ø�15�cm  7,90 

 DIFFUSER VOOR DREOX COMPACT  
 Diffuser voor Original Dreox Compact haardroger. 

 PRIJS € 
  04402�03   Ø�13,5�cm  6,50 

PRIJS

 ACCESSOIRES VOOR HAARDROGERS 
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RETRACTABLE
(ULTRON)
044020702
044020708

CLASSIC
(ULTRON)
0440347

MARIANNA
(ULTRON)
0440377

QUICKERS
(ULTRON)
0440387

DIFFUSER - VOOR 
COMPACT
(ULTRON)
0440067

DIFFUSER - VOOR 
IMPACT IONIC 4000

(ULTRON)
0440075

DIFFUSER - VOOR 
DREOX COMPACT

(ULTRON)
0440203

AIR-D-LIGHT (ULTRON)

0440084 X X

IMPACT IONIC 4000 
(ULTRON)

04400 6922
04400 6902
04400 6903
04400 6905
04400�6906
04400 6916

X

ICONIC 3650 
(ULTRON)

04400 80
04400 79

X X

TOUCH (ULTRON)

04400 7852
X X X X

COMPACT (ULTRON)

04400 6652
X

DREOX  
(ORIGINAL BEST BUY)

04401 02
04401 07

X X X X X

DREOX COMPACT 
(ORIGINAL BEST BUY)

04402 02
04402 07

X

OVERZICHT DIFFUSERS VOOR HAARDROGERS
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 PERFECT STEAM  
 De unieke stoomfunctie van de Ultron Perfect Steam hydrateert het haar tijdens het stijlen. Hierdoor wordt uw haar niet uitgedroogd door de 
hitte van de verwarmingsplaten. De zwevende titaniumplaten en 5 verwarmingsstanden, maken de straightener geschikt voor alle haartypes. 
Het haar wordt tijdens het stijlen gekamd met een ingebouwde en uitneembare fi jne kam tussen de platen en de stoomuitlaatopeningen. 
Zodoende wordt het haar gelijkmatig verdeeld over de platen en valt het veel natuurlijker dan na een klassieke stijlsessie. Het resultaat is 
perfect gestyled haar dat prachtig glanst en niet statisch is. 
•  verwijderbare kam (keramische laag)
• zwevende platen titanium <�30 x 85�mm�>
• LCD-display

• 5 temperatuurinstellingen van 150° C tot 230° C
• knop stoomfunctie AAN/UIT
• Ingebouwd waterreservoir (40�ml) 

 PRIJS € 
  04489�05   85 W  99,90 
  66005�86   85 W  99,90 

Digital

Display

 04489�05 / <�31,5�cm�>  66005�86 

SMOOTHING SERUM 
Het Protective Smoothing Serum, ontworpen in lijn met de Ultron 
Perfect Steam, helpt om het haar te voeden na een warmtestyling 
en voegt een natuurlijke glans toe waar uw haar dit het meest nodig 
heeft. Verrijkt met lijnzaadolie.

 PRIJS € 
 89800�15 9,90

SMOOTHING CREAM 
De Intense Smoothing Cream is een hittebeschermende formule die 
ontworpen is om voor of na de styling te gebruiken met de Ultron 
Perfect Steam. Deze crème houdt het haar langer glad, zonder het 
te verzwaren en geeft een intense bescherming tegen de schade die 
gepaard gaat met het gebruik van warmtetoestellen. Verrijkt met lijn-
zaadolie en keratine.

 PRIJS € 
 89800�16 8,90

 STOOMSTIJLTANGEN 
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 MYSTIC COOL  
 Een revolutionaire professionele stijltang met optionele koele nevelfunctie waardoor het haar nóg meer wordt gehydrateerd. Zo krijgt u glan-
zend en gezond haar.
De Ultron Mystic Cool beschermt tevens het haar tegen de hitte en voorkomt zo haarbreuk. Hoe werkt het? Het water wordt door de ultrasone 
technologie veranderd in een koele nevel. Hierdoor krijgt uw haar zijn natuurlijke glans terug. De koele mist wordt centraal over de verwar-
mingsplaten verdeeld, zodat de hitte wordt verminderd. De stijltang glijdt makkelijk door het haar. Het resultaat is zijdezacht haar met een 
opvallende glans. 
•  keramische coating en toermalijn zwevende platen <� 30 x 

110�mm�>
• waterreservoir (7�ml)

• schuifknop nevelfunctie AAN/UIT
• reinigingsborsteltje 

 PRIJS € 
  04489�04  79,90 

55 Watt

 <�29,5�cm�> 

PRIJS

 STOOMSTIJLTANGEN 
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 MACH PLUS  
 Professionele stijltang met infrarood- en ionentechnologie zorgt voor een prachtige glans en is gezonder voor het haar. De infraroodwarmte 
doordringt rechtstreeks tot in de cortex van het haar en verwarmt het zo van binnenuit. Dat helpt om de natuurlijke vochtbalans van het haar 
te behouden en uitdroging te voorkomen. De ionentechnologie voorkomt statische elektriciteit en pluizig haar.
Dankzij het supersnelle MCH-verwarmingselement wordt in slechts 20 seconden een temperatuur van 180°C bereikt. Met de digitale LCD-
display met touchbediening kunt u de juiste temperatuur instellen (120°-230°C). 
•  technologie dubbel infrarood en ionische platen
• keramische zwevende platen met infraroodtechnologie
• zwevende titaniumplaten
• ionische generator
• digitaal LCD-display

• regelbare temperatuurinstellingen (120° - 230°C) met touchbedie-
ning, met vergrendelings-/ontgrendelingsfunctie

• automatische uitschakelfunctie (na 1 uur)
• supersnel MCH-verwarmingselement: 180°C in 20” 

 PRIJS € 
  04479�32         79,90 
  04479�31         79,90 

230°C  in
80”

 04479�32 / <�28�cm�> 

 04479�31 

PRIJS

PRIJS

 INFRARODE STIJLTANGEN 

 STIJLTANGEN  /  ELEKTRISCHE APPARATEN |   23



 Perfect stijl haar in 1 beweging! Het grote voordeel van deze stijltang zijn de lange zwevende platen. Zo wordt een 
gelijkmatige druk op het haar gecreëerd en worden knikken voorkomen. Door de lange plaatjes kun je gemakkelijk 
bredere lokken van het haar bewerken en wordt de temperatuur nauwkeurig vastgehouden over de gehele lengte 
van het haar. 

 MACH NANO SILK  
 Deze stijltangen met nano-zijdeplaten combineren mineralen en keramische nanodeeltjes om vocht te behouden voor een gladde, glanzende 
afwerking. Nano-zijdeplaten zorgen ervoor dat u maar één keer voorzichtig door het haar moet gaan, wat perfect is voor fi jn en delicaat haar. 
Nano-zijdeplaten kunnen alleen gebruikt worden op vochtig of droog haar. 
•  nano zwevende zijdeplaten
• regelbare temperatuur 120 °C - 230 °C
• automatische uitschakeling 

• dubbel-voltage 110-240V 
• 360° draaibaar snoer 
• hittebestendig handvat met greep 

 PRIJS € 
  04479�20  69,90 

 <�28�cm�> 

 M-STIJLTANGEN 
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 Perfect stijl haar in 1 beweging! Het grote voordeel van deze stijltang zijn de lange zwevende platen. Zo wordt een 
gelijkmatige druk op het haar gecreëerd en worden knikken voorkomen. Door de lange plaatjes kun je gemakkelijk 
bredere lokken van het haar bewerken en wordt de temperatuur nauwkeurig vastgehouden over de gehele lengte 
van het haar. 

 ONE STROKE  
 De One Stroke stijlt uw haar in slechts één beweging, zonder overdreven, beschadigende hitte. Mogelijk gemaakt door TSC - Temperature 
Sensor Circuit, een revolutionaire, nieuwe elektronische hittesensortechnologie die in 45 seconden de gevraagde temperatuur bereikt, alsook 
een fenomenale en accurate hittestabiliteit met een ongeëvenaarde hersteltijd slechts 6-8 seconden, wat gelijk staat aan een constante werk-
temperatuur met minimale afwijkingen van wortels tot puntjes. 
•  toermalijn en Japanse ionische-keramische mineralen
• snelle opwarming in slechts 45 seconden
• digitale temperatuurafl ezing

• automatische uitschakeling na 120�min
• dubbel-voltage 

 PRIJS € 
  04479�15   1”  75,90 
  04479�16   1,5”  75,90 

 04479�15 / <�28,5�cm�> 

 04479�16  04479�16 

 M-STIJLTANGEN 
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 Perfect stijl haar in 1 beweging! Het grote voordeel van deze stijltang zijn de lange zwevende platen. Zo wordt een 
gelijkmatige druk op het haar gecreëerd en worden knikken voorkomen. Door de lange plaatjes kun je gemakkelijk 
bredere lokken van het haar bewerken en wordt de temperatuur nauwkeurig vastgehouden over de gehele lengte 
van het haar. 

 MACH 4 XL  
 Ergonomische stijltang met lange zwevende plaatjes uit titanium met een spiegelafwerking - 3�m kabel met innovatieve 360°/3D meedraaiende 
contact verbinding. Dankzij de ergonomie ligt deze stijltang uiterst gemakkelijk in de hand. 
•  extra lange en brede zwevende plaatjes in titanium <� 42 x 

110�mm�>
• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C
• ergonomisch design met rubberen greep 

 PRIJS € 
  04479�23  79,90 

 <�30�cm�> 

 M-STIJLTANGEN 
 Perfect stijl haar in 1 beweging! Het grote voordeel van deze stijltang zijn de lange zwevende platen. Zo wordt een gelijkmatige druk op het 
haar gecreëerd en worden knikken voorkomen. Door de lange plaatjes kun je gemakkelijk bredere lokken van het haar bewerken en wordt de 
temperatuur nauwkeurig vastgehouden over de gehele lengte van het haar. 

 MACH 4  
 Ergonomische stijltang met lange zwevende plaatjes uit titanium met een spiegelafwerking - 3�m kabel met innovatieve 360°/3D meedraaiende 
contact verbinding. Dankzij de ergonomie ligt deze stijltang uiterst gemakkelijk in de hand. 
•  extra lange zwevende plaatjes in titanium <�24 x 110�mm�>
• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C

• ergonomisch design met rubberen greep 

 PRIJS € 
  04479�12  69,90 

 <�30�cm�> 

 ELITE STYLER  
 Deze stijltang van Ultron heeft een verbazingwekkend ontwerp met een zachte rubberen afwerking. De fl exibele platen zijn afgewerkt met 
een keramische laag met nanodiamanten zodat ze makkelijk door het haar glijden. Dankzij de geheugenfunctie warmt de tang bij elk gebruik 
opnieuw op tot de laatst gebruikte temperatuur. Ideaal om het haar te stijlen en te laten krullen dankzij de ronde vorm van de cilinder. 
•  fl exibele platen <�28 x 100�mm�>
• touchscreen om temperatuur in te stellen (180°-210°-230°C)
• Warmt in slechts 15 s op

• schakelt automatisch uit na 30�min
• gaat automatisch in slaapstand na 10�min 

 PRIJS € 
  04479�28  Black  69,90 
04479�25  Rose 69,90
04479�26  Champagne 69,90

 04479�28 
04479�25

04479�26

PRIJS

 XL-STIJLTANGEN 
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 Perfect stijl haar in 1 beweging! Het grote voordeel van 
deze stijltang zijn de lange zwevende platen. Zo wordt 
een gelijkmatige druk op het haar gecreëerd en worden 
knikken voorkomen. Door de lange plaatjes kun je 
gemakkelijk bredere lokken van het haar bewerken en 
wordt de temperatuur nauwkeurig vastgehouden over de 
gehele lengte van het haar. 

 MACH 2 - GLAM  
 Stijltang bestaande uit zwevende titaniumplaatjes met spiegelafwerking - meedraai-
ende contactaansluiting - verzorgde afwerking in zwarte lak. 
•  ultra-snel verwarmingselement / 230°C 

in 30’’
• zwevende platen in titanium <� 24 x 

90�mm�>

• Zwevende titaniumplaten <� 24 x 
90�mm�>  temperatuur regelbaar van 
80° tot 230°C 

 PRIJS € 
  04479�02  59,90 

 <�26�cm�> 

 04421�52 / <�26�cm�> 

 04421�56 

 <�26�cm�> 

 MACH 2 - DIAMOND  
 Deze stijltang is uniek versierd met 155 echte Swarovski-kristallen. De zwevende tita-
niumplaatjes met spiegelafwerking zijn uitzonderlijk soepel in gebruik - 360°/3D mee-
draaiende contactaansluiting. 
•  gemaakt met 155 Swarovskistenen
• ultra-snel verwarmingselement / 230°C 

in 30’’
• zwevende titaniumplaten <� 24 x 

90�mm�>

• 360° draaibaar snoer
• regelbare temperatuur van 80° tot 

230°C 

 PRIJS € 
  04479�00  79,90 

 MACH 2 - GLOSS  
 Uitgerust met zwevende keramische/toermalijn platen van de allerbeste kwaliteit, 
garandeert deze straightener de hoogst mogelijke glans. Zijn opwarmsnelheid behoort 
tot de snelste ter wereld (230°C in 30”) wat een perfecte styling van alle types haar 
mogelijk maakt in één simpele beweging. “Een uitzonderlijk instrument voor de 
bewuste professionals”. 
•  ultra-snel verwarmingselement / 230°C 

in 30’’
• zwevende keramische/toermalijnen 

platen van de hoogste kwaliteit <�24 x 
90�mm�>

• topkwaliteit zwevende keramische/
toermalijnplaten <�24 x 90�mm�>  

• temperatuur regelbaar van 80° tot 
230°C 

 PRIJS € 
  04421�52         49,90 
  04421�56         49,90 

PRIJS

PRIJS

 M-STIJLTANGEN 
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 Perfect stijl haar in 1 beweging! Het grote voordeel van deze stijltang zijn de lange zwevende platen. 
Zo wordt een gelijkmatige druk op het haar gecreëerd en worden knikken voorkomen. Door de lange 
plaatjes kun je gemakkelijk bredere lokken van het haar bewerken en wordt de temperatuur nauwkeurig 
vastgehouden over de gehele lengte van het haar. 

 NEO NEOX  
 Stijltang met lange zwevende keramische/toermalijn plaatjes (100�mm) voor een mooie haarglans - regelbare temperatuur tot 230°C die zorgt 
voor een duurzame styling - vergrendelingssysteem - snoer van 3�m met contactaansluiting. 
•  lange zwevende platen uit keramiek/toermalijn
• 360° draaiend contact

• regelbare temperatuur (150° - 230°C)
• nieuw sluitmechanisme 

 PRIJS € 
  04475�02         24,90 
  04475�07         24,90 

50 Watt

 04475�02 / <�27�cm�> 

 04475�07 

 M-STIJLTANGEN 
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 MACH MINI  
 Mini stijltang/krultang, ideaal voor kort haar of voor op reis. Draagtasje in fl uweel 
inbegrepen. 
•  zwevende keramische toermalijnplaat-

jes <�17 x 70�mm�>
• temperatuur 200°C 

 PRIJS € 
  04419�52  14,90 

 <�18�cm�> 

 MINEOX  
 De compacte Mineox professionele stijltang en krulijzer is de perfecte metgezel voor op reis. Ideaal voor korter en middellang haar. Uitgerust 
met keramische toermalijnplaatjes voor een gelijkmatige warmteverdeling en voorzien van een praktische aan-uit schakelaar. 

 PRIJS € 
  04475�12         12,90 
  04475�17         12,90 

 04475�12 / <�18�cm�> 

 04475�17 

 ACCESSOIRES VOOR STIJLTANGEN 

 ISOTHERM  
 Professionele warmtebestendige handschoen. Beschermt handen en 
vingers tegen de onaangename warmte veroorzaakt door warme sty-
linginstrumenten tijdens de styling. 

 PRIJS € 
  04400�05  5,90 

 STABILIX  
 Een onontbeerlijk accessoire om je stijltang* altijd binnen handbereik 
te hebben. Je werkt altijd veilig, zonder risico op verbrande werkop-
pervlakken. Met dit steunvoetje berg je de platen altijd in gesloten toe-
stand op, waardoor hun temperatuur optimaal blijft. Drie zuignappen 
garanderen een perfecte stabiliteit. (*niet inbegrepen) 

 PRIJS € 
  04404�97  4,90 

PRIJS

 S-STIJLTANGEN 
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MODEL TYPE PLAAT FUNCTIE °C

PERFECT STEAM

04489 05
66005 86

zwevende titaniumplaten  
< 30 x 85 mm > steam 150°C - 170°C - 190°C - 210°C 

- 230°C

MYSTIC COOL

04489 04

keramisch gecoate en toermaline 
platen < 30 x 110 mm > steam 150°C - 170°C - 190°C - 210°C 

- 230°C

MACH PLUS

04479 32
04479 31

keramisch toermaline
platen < 25 x 90 mm >  

met infraroodtechnologie
infrared + ion technology 120°C - 230°C

MACH NANO SILK

04479 20
nano zwevende zijdeplaten 120°C - 230°C

ONE STROKE

04479 15
04479 16

toermalijn en Japanse ionische-
keramische mineralen TSC: Temperature Sensor Circuit 80°C - 230°C

MACH 4 XL

04479 23

extra lange en brede zwevende 
plaatjes in titanium  
< 42 x 110 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 4

04479 12

extra lange zwevende plaatjes  
in titanium < 24 x 110 mm > 80°C - 180°C - 210°C - 230°C

ELITE STYLER

04479 25
04479 26
04479 28

flexibele platen < 28 x 100 mm > 180°-210°-230°C

MACH 2 - GLAM

04479 02

zwevende platen in titanium  
< 24 x 90 mm > 80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 2 - GLOSS

04421 52
04421 56

zwevende keramische/
toermalijnen platen van  

de hoogste kwaliteit  
< 24 x 90 mm >

80°C - 180°C - 210°C - 230°C

MACH 2 - DIAMOND

04479 00

zwevende titaniumplaten  
< 24 x 90 mm > 80°C - 180°C - 210°C - 230°C

NEO NEOX

04475 02
04475 07

lange zwevende platen uit 
keramiek/toermalijn  
< 24 x 100 mm >

150°- 230°C

MACH MINI

04419 52

zwevende keramische 
toermalijnplaatjes  
< 17 x 70 mm >

200°C

MINEOX

04475 12
04475 17

keramische toermalijnplaatjes  
< 17 x 70 mm > 200°C

OVERZICHT STIJLTANGEN
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 REVOLV’IT  
 Creëer probleemloos prachtige krullen dankzij Revolv’it! Deze revolutionaire krultang is uitgerust met een roterende technologie, om nog snel-
ler perfecte krullen te maken. Twee vingers volstaan om de silicone ring 360° te draaien, de tang rolt de haarlok rond de keramisch/toermaline 
tang met ionenrefl ectie. In een handomdraai krijgt het haar vorm en glans. Eenvoud en ergonomie voor de professionele kapper!
Onze Ultron Revolv’it tang wordt geleverd in een etui dat wordt omgetoverd tot een thermo-isolerend matje, buitengewoon handig tijdens het 
gebruik.
Een aanbevolen innovatie voor alle professionnals! 
•  360° draaiend systeem 
• verwarmt snel tot 200°C
• cilinder gecoat met keramiek/toermalijn

• hittebestendig handvat en punt
• ergonomisch 

 PRIJS € 
  04411�57   Ø�15�mm   <�28,5�cm�>   28 W  52,90 
  04411�97   Ø�19�mm   <�28,5�cm�>   35 W  52,90 
  04412�67   Ø�26�mm   <�28,5�cm�>   46 W  52,90 
  04413�27   Ø�32�mm   <�28,5�cm�>   52 W  52,90 
  04413�87   Ø�38�mm   <�28,5�cm�>   60 W  52,90 

 04411�57 / Ø�15�mm 

 04412�67 / Ø�26�mm 

 04413�27 / Ø�32�mm 

 04413�87 / Ø�38�mm 

 04411�97 / Ø�19�mm 

 ROTERENDE KRULTANGEN 
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 REVOLV’IP  
 Naast de bestaande Revolv‘it krultrang lanceert Ultron een multifunctionele stijltang: de Revolv‘Ip. Ervaar verschillende werkmethodes in één 
toestel. Want deze nieuwe Revolv’Ip heeft alle voordelen van de Revolv‘it, maar met toegevoegde functies om prachtig en blijvend volume te 
creëren aan de wortels van het haar, en om zelfs een pony volume te geven. Het is niet nodig om hittebestendige handschoenen te dragen, 
want de tip is hittebestendig. Gemakkelijk om te gebruiken met de ergonomische draaitechnologie om in geen tijd krullen te maken. Er zijn 
slechts twee vingers nodig om de siliconen greep 360° te draaien. Een must-have voor professionele kappers en een tijdbespaarder in het 
kapsalon. Handige tas die gebruikt kan worden als hittebestendige mat, inbegrepen. 
•  360° draaiend systeem 
• ergonomisch schacht
• verwarmt snel tot 200°C
• cilinder gecoat met keramiek/toermalijn

• hittebestendig handvat en punt
• 15�cm lange cilinder (extra lang!)
• cilinder opent voor extra volume aan de wortels 

 PRIJS € 
  04413�88   Ø�26�mm   <�35�cm�>   63 W  49,90 

200°C  in
90”

 Ø�26�mm 

 ROTERENDE KRULTANGEN 
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 CREOX  
 Professionele krultang met twee verwisselbare stylers. Professionele krultang met twee 
verwisselbare styling opzetstukken. De Creox Combi krultang combineert twee styling 
tools in één: het rechte opzetstuk voor kleine, gedefi nieerde krullen of het conische 
opzetstuk voor glamoureus golvende krullen. 
•  2 verwisselbare cilinders
• warmt snel op tot 200° C in slechts 30 

seconden

• koel handvat voor vaste grip
• 360° draaibaar snoer
• 2,8�m kabel 

 PRIJS € 
  04409�50  39,90 

55 Watt KERATIN
+ ARGAN

 De cilinders van de CREOX en BOLEOX Combi Krultang zijn onderling verwisselbaar, zodat ze allemaal op hetzelfde apparaat 
kunnen worden gebruikt. 

 <�37�cm / 39,5�cm�> 

 BOLEOX  
 Combi krultang Professionele krultang met twee verwisselbare stylers. De Boleox 
Combi Krultang combineert twee styling tools: een bubbeltang en een rechte 
25�mm-tang zonder cool tip. Beide cilinders zijn keramitsch gecoat voor glanzende 
krullen of golven. 
•  2 verwisselbare cilinders
• warmt snel op tot 190° C in slechts 30 

seconden

• 360° draaibaar snoer
• 2,8�m kabel 

 PRIJS € 
  04409�60  44,90 

55 Watt

 <�34�cm / 38,5�cm�> 

PRIJS

 KRULTANGEN 
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 WORLD PRO  
 Keramische opzetstukken die snel een temperatuur van 200°C bereiken. 
•  keramische cilinder met veersysteem
• snelle heat-up tot 200°C

• 360° draaibaar snoer
• 2,5�m kabel 

 PRIJS € 
  04409�13   Ø�13�mm   <�33�cm�>   29 W  19,90 
  04409�16   Ø�16�mm   <�33�cm�>   32 W  19,90 
  04409�19   Ø�19�mm   <�33�cm�>   42 W  19,90 
  04409�24   Ø�25�mm   <�33�cm�>   46 W  19,90 
  04409�38   Ø�38�mm   <�33�cm�>   70 W  19,90 

200°C  in
90” Ionic

 04409�13 / Ø�13�mm 

 04409�19 / Ø�19�mm 

 04409�24 / Ø�25�mm 

 04409�38 / Ø�38�mm 

 04409�16 / Ø�16�mm 

 KRULTANGEN 

 ELEKTRISCHE APPARATEN  /  KRULTANGEN 34   |



 WAVE 4  
 De Wave 4 Glam Edition is revolutionair! De omkeerbare één-klik keramische platen maken een snelle en gemakkelijke wissel tussen grote 
en kleine krullen of zelfs een beachy look mogelijk. Bereikt in geen tijd de juiste temperatuur en behoudt die dan ook. De keramische platen 
geven negatieve ionen af, wat statische elektriciteit voorkomt - geen kroezend haar meer! 
•  regelbare temperatuur 80° - 230°C
• verwisselbare platen

• 360° draaibaar snoer
• 3�m kabel 

 PRIJS € 
  04486�02   <�30�cm�>   Omkeerbare platen   30�mm (L) + 14�mm (S)  69,90 

230°C  in
90”

 KRULTANGEN 
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 HEAT-UP  
 De Sibel Heat-Up professionele elektrische krulset bestaat uit 6 rollers en 3 reserve rollers in 3 verschillende maten: 3 Small (ø 3�cm), 3 
Medium (ø 3,8�cm) en 3 Large (ø 5�cm). Dankzij de infraroodtechnologie wordt het haar perfect van binnenuit verwarmd. Zo wordt het haar 
minder beschadigd. Wordt geleverd met 9 vlinder haarspelden voor makkelijk gebruik en perfecte grip op het haar. Met de Heat-Up creëert 
u prachtig golvend of krullend haar en bespaart u met de elektrische rollers van Sibel een hoop tijd waardoor u op het resultaat kan focusen. 
•  wordt geleverd met een handige en praktische opbergtas
• opwarmtijd van 3�minuten tot maximale temperatuurinstelling van 

130ºC

• automatische uitschakelfunctie na 2 uur
• netsnoer 2�m 

 PRIJS € 
  44401�40  49,90 

PRIJS

 ELEKTRISCHE KRULSET 
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MODEL AFMETINGEN OPWARMTIJD °C

REVOLV’IT

0441157
0441197
0441267
0441327
0441387

Ø 15/19/26/32/38 mm 180°C in 90” 200°C

REVOLV’IP

0441388
Ø 26 mm 200°C in 90” 200°C

CREOX

0440950

Ø 13 -> 28 mm
Ø 10 mm 200°C in 30” 200°C

BOLEOX

0440960
Ø 25 mm 190°C in 30” 200°C

WORLD PRO

0440913
0440916
0440919
0440924
0440938

Ø 13/16/19/25/38 mm 200°C in 90” 200°C

WAVE 4

0448602
Ø 14/30 mm 230°C in 90” 80°C-230°C

OVERZICHT KRULTANGEN
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 MACH 4 - CRIMPER  
 Een gewaagd kapsel zonder moeite? Dit wafelijzer warmt supersnel op en is heel gebruiksvriendelijk. Je kan met de wafellook eindelloos 
experimenteren. 
•  regelbare temperatuur: 60°-180°C
• keramische zwevende platen
• rubberen greep

• 360° draaibaar snoer
• 3�m kabel 

 PRIJS € 
  04479�21   Kleine golf  69,90 
  04479�22   Grote golf  69,90 

180°C
60°C

 04479�21 / Kleine golf  04479�22 / Grote golf 

 WAFELTANGEN 
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 VOLUMEOX 3-IN-1  
 Een nieuwe en revolutionaire stijltang, die volume brengt in uw haar! De Volumeox combineert de functies van een straightener, een krimp- 
én een krultang in één. Hiermee geeft u uw haar het gewenste volume: glamour dankzij de golvende platen, een beetje rock ‘n roll met de 
krimpplaten of casual chic met de concave platen. 
•  automatische uitschakeling na 90s
• regelbare temperatuur (180- 100°C)

• 360° draaibaar snoer
• 2,8�m kabel 

 PRIJS € 
  04475�27  49,90 

40x90 mm

180°C
100°C

 <�24,5�cm�> 

PRIJS

 MULTIFUNCTIONELE STYLING TOOLS 
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 LISSEOX  
 De LISSEOX stijlkam wordt gebruikt om het haar te scheiden en glad te maken met 
daarbij zo min mogelijk haarbreuk en haaruitval. Één van de voordelen van de LISSEOX 
is dat het terwijl het door het haar heen beweegt de individuele haren ontwart, met een 
natuurlijke, glanzende en volumineuze look als resultaat. 
•  regelbare temperatuur: 130°-200°C
• 360° draaibaar snoer

• 2,8�m kabel 

 PRIJS € 
  04420�60  34,90 

33 Watt
 <�25�cm�> 

 STYLINGBORSTELS 

 D-MELOX  
 Keramische warme stijlborstel. De D-Melox warmt vlug op voor een snelle en vlotte 
styling. Dankzij de keramische ionische platen en punten stijlt de D-Melox het haar 
moeiteloos terwijl hij door het haar glijdt. De hoofdhuid wordt beschermd door de 
punten met koele tip. 
•  regelbare temperatuur: 150°-230°C
• siliconen keramische borstelharen
• 360° draaibaar snoer

• 2,8�m kabel
• borstelharen met koele tip tegen 

verbranding 
 PRIJS € 

  04420�70   66 W  34,90 

66 Watt
Digital

Display

 <�25�cm�> 

 MINI STYLINGBORSTELS 

 CERALI MINI  
 De mini stijlborstel vergezelt u makkelijk op iedere reis. Mini qua grootte maar met 
maximale anti-statische werking. Wordt in een fl uwelen tasje geleverd. 
•  masserende hittebestendige siliconen-

rubberen tips
• snelle opwarmtijd : constant 180ºC 
• 2�m kabel 

 PRIJS € 
  04497�01  19,90 

 <�20,5�cm�> 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 STYLINGKAMMEN 
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 STYLEOX  
 De warme stylingborstel van Styleox is ideaal voor snel bijwerken. De keramische pla-
ten en de ionizer zorgen voor meer glans. 
•  temperatuur ingesteld op 180°C
• nylon borstelharen

• 360° draaibaar snoer
• 2,5�m kabel 

 PRIJS € 
  04420�40  24,90 

Ionic

 <�31�cm�> 

 AREOX  
 De Areox is een warme stylingborstel met twee verwisselbare borstels. Er is één snel-
heidsinstelling en drie temperatuurinstellingen. 
•  2 borstels inbegrepen: 16� mm + 

19�mm
• 1 snelheid

• 3 temperaturen
• 360° draaibaar snoer
• 1,8�m kabel 

 PRIJS € 
  04406�70  19,90 

 <�33�cm�> 

 WORLD PRO STYLING BRUSH  
 Keramische warme styling borstel. Ideaal voor korter haar. 
•  keramische stylingborstel
• temperatuur ingesteld op 170°C
• nylon borstelharen

• 360° draaibaar snoer
• 2,5�m kabel 

 PRIJS € 
  04419�13   Ø�13�mm   <�29,5�cm�>   20 W  21,90 
  04419�29   Ø�19�mm   <�29,5�cm�>   26 W  21,90 

 04419�13 / Ø�13�mm 

 04419�29 / Ø�19�mm 

 STYLINGBORSTELS 
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 SCISSOR CLIPPER  
 Een innovatieve en revolutionaire manier om te knippen. De Scissor Clipper kan gebruikt worden voor vier verschillende kniptechnieken: als 
schaar, effi leerschaar, scheermes en tondeuse. De ergonomie van de tool vermindert de druk op de pols en duimen die veroorzaakt worden 
door het gebruik van traditionele scharen. Het beveiligde mes maakt per ongeluk snijden onmogelijk. Voor professionals en kapsalons. 
•  koolstofblad
• USB-adapter
• hoogwaardige Lithium-ion batterij
• 1,5 uur lading / 2 uur gebruik

• maat: 183 x 65 x 24�mm
• gewicht: 125�g
• handleiding, olie, borstel, adapter, USB-kabel 

 PRIJS € 
  76700�01   Scissor Clipper  129,90 

 Tip: dagelijks onderhoud (oliefl esje en reinigingsborstel inbegrepen) verlengt de levensduur van uw tondeuse aanzienlijk. 

 76700�01 / <�18,3�cm�> 

PRIJS

 MULTIFUNCTIONELE TOOLS 
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 SX ERGO  
 De SX Ergo van Ultron is uniek dankzij de innovatieve combinatie van een krachtige Lithium-Ionbatterij en een licht, ergonomisch, draadloos 
ontwerp. De speciale gladde keramische platen roesten niet en behouden hun scherpe rand. Dankzij het LCD-scherm kunt u de resterende 
batterijduur nauwlettend in de gaten houden. De SX Ergo tondeuse werkt stil en met meer kracht en minder trillingen voor de gevoelige huid. 
•  titanium basismes & keramische snijmes
• ergonomisch handvat
• 4 verstelbare snijlengtes: 1 / 1,3 / 1,6 / 1,9�mm
• set opzetkammen inbegrepen (3/6�mm en 9/12�mm)
• 5 uur autonomie, 4 uur laadtijd
• 7000 RPM

• LCD-scherm: smeringswaarschuwing & geschatte resterende 
levensduur van de batterij 

• LCD-display: waarschuwing indien smering nodig is of de batte-
rij moet opgeladen worden. Kan met snoer of snoerloos worden 
gebruikt.

• twee omkeerbare kammen, een schoonmaakborstel en een olief-
lesje inbegrepen 

 PRIJS € 
  76501�10   SX Ergo  99,90 
  76501�1000   Snijkop - SX Ergo  25,90 
  76501�1001   Kammen set - SX Ergo  4,90 

5h

4h

 76501�10 / <�18�cm�> 

 76501�1000 / Snijkop <�45�mm�> 

 76501�1001 / Twee opzetkammen: 3/6�mm en 
9/12�mm. 

PRIJS

 DRAADLOZE TONDEUSES 
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 HD-C  
 De HD-C professionele high-defi nition tondeuse is één van de meest ergonomische tondeuses op de professionele markt. Met hun plat 
ontwerp combineren ze echt comfort met hoogwaardige prestaties. De praktische platte ergonomische vorm biedt een andere greep dan 
traditionele tondeuses en vermindert zo vermoeidheid van de hand en pols. Het maakt ook meer nauwkeurige bewegingen mogelijk en maakt 
het knippen zo heel wat gemakkelijker. De snijkop met speciale vorm verzamelt veel minder haartjes tussen de mesjes. De werkduur is langer 
dankzij de duurzame batterij en de krachtige Japanse motor. Dankzij het intelligente oplaadsysteem en de uitstekende LFP-batterij duurt het 
opladen slechts 1,5 uur. 
•  vast metalen mes & snijmes van roestvrij staal (46�mm)
• 5 verstelbare snijlengtes 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2�mm
• set opzetkammen inbegrepen (3/6�mm en 9/12�mm)
• 2 uur autonomie, 1,5 uur laadtijd
• japanse high-powermotor (7000 - 7800 RPM)
• superieure LFP-veiligheidsbatterij (LiFePO4)

• draad 2,6�m - draadloze optie
• intelligent laadsysteem: laden (= rood licht) / volledig opgeladen 

(= groen licht)
• compatibel laadstation met HD-T
• inbegrepen: 2 verwisselbare kammen (3/6� mm en 9/12� mm), 

adapter, lader, schoonmaakborstel, oliefl esje 
 PRIJS € 

  79200�01   HD-C  99,90 
  79000�02   Snijkop - HD-C  25,90 
  79000�11   Kammen set - HD-C  4,90 

2 mm

0,9 mm 7000 - 7800

RPM

 79200�01 / <�13�cm�> 

 79000�02 / Snijkop <�46�mm�> 

 79000�11 / Twee opzetkammen (3/6�mm en 
9/12�mm). 

PRIJS

 DRAADLOZE TONDEUSES 
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 VX  
 Draadloze tondeuses voor intensief gebruik in haarsalons. De krach-
tige motor en het keramische hoofd, instelbaar van 1 tot 1,9�mm, 
garanderen hoge precisie bij het knippen. Het lichte ergonomische 
ontwerp en het zachte geluid bieden professionals een hoog werk-
comfort. De LiFEPo4-batterijtechnologie garandeert 120� minuten 
autonomie na 90�minuten opladen. 
•  keramisch snijmes 
• 2 uur autonomie, 1,5 uur 

laadtijd
• 5500 RPM

• twee opzetkammen (3/6� mm 
en 9/12�mm).

• verstelbare snijlengte 1 <� � > 
1,9�mm 

 PRIJS € 
  76600�0002   VX  69,90 
  76600�0201   Snijkop - VX  25,90 
  76600�0091   Kammen set - VX  4,90 

 76600�0002 / <�17�cm�> 

 76600�0201 / Snijkop  76600�0091 / Twee 
opzetkammen: 3/6�mm 

en�9/12�mm. 

 VSX  
 Deze aantrekkelijke professionele draadloze tondeuses zijn super 
krachtig en bieden 5 instelbare hoogte-instellingen voor het knippen. 
Maximale precisie dankzij de zwarte keramische roestvrij stalen snij-
kop. De autonomie van 4 uur beantwoordt aan alle noden, zelfs op 
heel drukke dagen (geen tijdverspilling meer door het opladen van 
de batterij). 
•  zwart keramisch & roestvrij 

stalen snijmes
• 3 tot 4 uur autonomie, 3 uur 

laadtijd
• 5000-7000 RPM
• twee opzetkammen (3/6� mm 

en 9/12�mm).

• verstelbare snijlengte 1 <� � > 
1,9�mm

• regelbare snelheid (5 posities)
• digitaal display
• smeerwaarschuwing 

 PRIJS € 
  76500�0002   VSX  89,90 
  76500�0201   Snijkop - VSX  25,90 
  76500�04   Kammen set - VSX  4,90 

 76500�0002 / <�17�cm�> 

 76500�0201 / Snijkop 
 76500�04 / Twee 

opzetkammen: 3/6�mm 
en�9/12�mm. 

PRIJS PRIJS

 DRAADLOZE TONDEUSES 
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 CEOX 2  
 Draadloze tondeuses voor gebruik in kapsalons met titaniummesjes en een afkoelsysteem voor de mesjes (37°C). Deze tondeuses bevatten 
een snelle motor en Lithium ion-batterijtechnologie. 
•  titanium snijmessen
• 3 uur autonomie, 2 uur laadtijd
• 5000 RPM

• twee opzetkammen (3/6�mm en 9/12�mm).
• verstelbare snijlengte 1 <��> 1,9�mm 

 PRIJS € 
  76900�12   Ceox 2         59,90 
  76900�17   Ceox 2         59,90 
  76900�1200   Snijkop - Ceox 2          19,90 
  76900�1201   Kammen set - Ceox 2          4,90 

 76900�12 / <�18�cm�> 

 76900�17 

 76900�1200 / Snijkop 

 76900�1201 / Twee opzetkammen: 3/6�mm en 
9/12�mm. 

PRIJS

 DRAADLOZE TONDEUSES 
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 Speciaal afro barbering. 

 MSX  
 Lichte en geruisloze magnetische tondeuse, ideaal voor herenkapsels. De snijlengte is verstelbaar van 0 tot 2�mm via een systeem van multi-in-
kepingen. Het inox van deze professionele tondeuse, heeft een hardheid van 60° rockwell en behoudt daardoor op lange termijn zijn scherpte. 
•  roestvrij stalen snijmes
• 3600 RPM 
• gepolariseerde, oscillerende inductiemotor

• 4 opzetkammen (3-6-9-12�mm)
• kammenset koolstof (2,5�mm)
• bevat: oliefl esje en schoonmaakborstel 

 PRIJS € 
  78100�02   MSX  74,90 
  78100�04   Snijkop - MSX  25,90 
  78100�05   Kammen set - MSX  6,90 
  78100�0001   Trimmer set - MSX  4,90 

METAL /
STAINLESS

 78100�02 / <�18�cm�> 

 78100�04 / Snijkop 

 78100�05 / 4 opzetkammen (3, 6, 9 en 
12�mm). 

 78100�0001 / MSX 
trimmer set 

PRIJS

 TONDEUSES MET KABEL 
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 HD-T  
 De HD-T professionele high-defi nition trimmers zijn één van de meest ergonomische trimmers op de professionele markt. Met hun plat 
ontwerp combineren ze echt comfort met hoogwaardige prestaties. De praktische platte ergonomische vorm biedt een andere greep dan 
traditionele trimmers en vermindert zo vermoeidheid van de hand en pols. Het maakt ook meer nauwkeurige bewegingen mogelijk en maakt 
het knippen zo heel wat gemakkelijker. De snijkop met speciale vorm verzamelt veel minder haartjes tussen de mesjes. De werkduur is langer 
dankzij de duurzame batterij en de krachtige Japanse motor. Dankzij het intelligente oplaadsysteem en de uitstekende LFP-batterij duurt het 
opladen slechts 1,5 uur. 
•  vast metalen mes & snijmes van roestvrij staal (40�mm)
• set opzetkammen inbegrepen (3/6�mm en 9/12�mm)
• snijlengte 0,2�mm
• 3 uur autonomie, 1,5 uur laadtijd
• japanse high-powermotor (7000 - 7800 RPM)
• superieure LFP-veiligheidsbatterij (LiFePO4)

• draad 2,6�m - draadloze optie
• intelligent laadsysteem: laden (= rood licht) / volledig opgeladen 

(= groen licht)
• compatibel laadstation met HD-C
• inbegrepen: 2 verwisselbare kammen (3/6� mm en 9/12� mm), 

adapter, lader, schoonmaakborstel, oliefl esje 
 PRIJS € 

  77120�01   HD-T  84,90 
  77000�04   HD-T snijkop voor grafi sche tekeningen  25,90 
  77000�07   Afwerkingskop HD-T  25,90 
  77000�11   HD-T opzetkammen  4,90 

 77120�01 / <�11�cm�> 

 77000�04 / Snijkop voor 
grafi sche tekeningen. 

 77000�07 / Afwerkingskop 
<�40�mm�> voor HD-T. 

 77000�11 / Twee opzetkammen (3/6�mm en 9/12�mm). 

 DRAADLOZE TRIMMERS 
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 VSX MINI  
 Elegante high-performance draadloze trimmers. De kop van roestvrij staal garandeert hoge precisie in één simpele beweging. De snelheid kan 
ingesteld worden van 5500 tot 6500 RPM. Het LED-scherm geeft het batterijniveau en de huidige snelheid weer. 
•  roestvrij stalen INOX-snijmes 
• 2 uur autonomie, 1,5 uur laadtijd
• 5500 - 6500 RPM
• snijlengte 0,4�mm

• twee opzetkammen (3/4�mm en 5/6�mm).
• digitaal display
• bevat: adapter, laadstation, schoonmaakborstel en oliefl esje 

 PRIJS € 
  76501�0002   VSX MINI         64,90 
  76501�0001   VSX MINI         64,90 
  76501�0022   Snijkop - VSX MINI          25,90 
  76501�0091   Kammen set - VSX MINI          4,90 

 76501�0002 / <�15�cm�> 

 76501�0001 

 76501�0022 / Snijkop 

 76501�0091 / 
Kammenset voor 

VSX MINI (3/4�mm & 
5/6�mm) 

PRIJS

 DRAADLOZE TRIMMERS 
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 TEOX  
 De Teox Compact Trimmer is een draadloze trimmer die ook met kabel gebruikt kan worden. Dankzij de mesjes vervaardigd uit roestvrij staal 
heeft deze trimmer een erg lange levensduur. 
•  roestvrij stalen snijmes (35�mm)
• 45�min autonomie, 8 uur laadtijd
• 5000 RPM

• snijlengte 0,2�mm
• opzetkammen (3-4-5-6�mm)
• laadstation inbegrepen 

 PRIJS € 
  76910�02   Teox         29,90 
  76910�07   Teox         29,90 
  76910�0001   Snijkop - Teox          15,00 
  76910�0200   Teox opzetkam          5,00 
  76910�0201   Teoxadapter          10,00 

 76910�02 / <�15�cm�> 

 76910�07 

 76910�0001 / Snijkop - Teox 

 76910�0200 / Teox 
opzetkam 

 76910�0201 / Teoxadapter 

 DRAADLOZE TRIMMERS 
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 NEUS- EN OORTRIMMER - DISPLAY  
 Spatbestendige neus- en oortrimmer. Maak de trimmer schoon door 
die gewoon onder de kraan af te spoelen: de getrimde haartjes wor-
den weggespoeld via een speciale opening. Reinigingsborsteltje inbe-
grepen. Werkt op 1 AA-batterij (niet inbegrepen). 
•  snijmes in roestvrij staal (vast 

snijmes en bewegend snijmes)
• snel – makkelijk – precies 

- hygiënisch

• verkrijgbaar per stuk, contac-
teer uw groothandelaar 

 PRIJS € 
  76090�10   Display 6�pcs  47,90 

 NEUS- EN OORTRIMMER  
 Geavanceerde neus- en oortrimmer met micro-precisiesnijmes 
(5�mm). Makkelijk verwijderbare koppen voor een gemakkelijk onder-
houd. Reinigingsborsteltje inbegrepen. Werkt op 1 AA-batterij (niet 
inbegrepen). 
•  snijmes in roestvrij staal (vast 

snijmes en bewegend snijmes)
• 5�mm micro-precisiesnijmes

• 2 opzetstukken inbegrepen
• snel – makkelijk – precies 

- hygiënisch 
 PRIJS € 

  75072�60  14,90 

 ONDERHOUD VOOR TONDEUSES EN TRIMMERS 

 OLIE  
 Een niet-toxische, synthetische olie van 
superieure kwaliteit, voor onderhoud van 
scharen en tondeuses.

 PRIJS € 
  70000�76  4,00 

 Voor een optimale prestatie van uw toestel, zorg ervoor dat het apparaat grondig gereinigd wordt na elk gebruik, alle haartjes 
verwijderd zijn en dat alle gereinigde onderdelen goed droog zijn. Het aanbrengen van olie op de messen zelf is belangrijk. Niet 
alleen helpt dit om ze soepel te houden, geoliede messen blijven ook veel langer scherp. Smeermiddelen helpen de messen vlot 
en vloeiend te knippen en voorkomt oververhitting door wrijving. Het vergemakkelijkt net en precies snijden. 

 REINIGINGSSPRAY  
 Spray die tegelijkertijd smeert en reinigt. 
(*Niet beschikbaar voor de Belgische en 
Nederlandse markt.)

 PRIJS € 
  70396�00  10,90 

 LONG LIFE  
 Spray met smeerolie. Dit smeermiddel 
voor tondeuses verhoogt de levensduur en 
de prestaties van uw tondeuse - dagelijks 
gebruik wordt ten sterkste aangeraden.

 PRIJS € 
  70396�01  9,90 

PRIJS

 NEUS & OORTRIMMERS 
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MODEL MATERIAAL SNIJKOP SNIJLENGTE LAADTIJD WERKTIJD SNELHEID

HD-T

77120 01

vast metalen mes 
&�snijmes van 
roestvrij staal

0,2 mm 1,5h 3h 7000-7800 RPM

VSX MINI

76501 0002
76501 0001

roestvrij stalen INOX-
snijmes 0,4 mm 1,5h 2h 5500-6500 RPM

TEOX

76910 02
76910 07

roestvrij stalen 
snijmes 0,2 mm 8h 45' (kan ook gebruikt 

worden met kabel) 5000 RPM

MODEL MATERIAAL SNIJKOP SNIJLENGTE LAADTIJD WERKTIJD SNELHEID

SCISSOR CLIPPER

76700 01
koolstofblad 1 mm 1,5h 2h n/a

SX ERGO

76501 10

titanium basismes 
&�keramische 

snijmes
1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm 4h 5h 7000 RPM

HD-C

79200 01

vast metalen mes 
&�snijmes van 
roestvrij staal

0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 
/ 2 mm 1,5h 2h 7000-7800 RPM

VX

76600 0002
keramisch snijmes 1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm 1,5h 2h 5500 RPM

VSX

76500 0002

zwart keramisch 
& roestvrij stalen 

snijmes
1 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm 3h 3-4h 5000-7000 RPM

CEOX 2

76900 12
76900 17

titanium snijmessen 1 -> 1,9 mm 2h 3h 5000 RPM

MSX

78100 02

roestvrij stalen 
snijmes 0 -> 2 mm n/a onbeperkt  

(met kabel) 3600 RPM

OVERZICHT TONDEUSES

OVERZICHT TRIMMERS

OVERZICHT TONDEUSES EN TRIMMERS
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 HAIR VACUUM  
 De nieuwe Sibel Hair Vacuum is een gemakkelijk te gebruiken tool om een professionele salonvloer op elk moment vrij van haar, stof en ander 
vuil te houden. 
De salonstofzuiger is stil, heeft een stijlvol ontwerp en een grote opvangcapaciteit (7,1�l). 
U heeft geen plastic zak nodig, wat uw salon milieuvriendelijker maakt. De touchless activering zorgt ervoor dat de Hair Vacuum altijd aan en 
klaar staat. Daarbovenop kan het ook in manuele modus gebruikt worden, geactiveerd door een tik van de voet.
Het dual fi ltersysteem houdt de lucht in uw salon schoon. Beide fi lters zullen afzonderlijk beschikbaar zijn. 
•  tankcapaciteit: 7,1�l
• geluidsniveau: 58dB
• 1200W
• automatische & handmatige activatie 

• infraroodsensoren
• dubbele fi lter: pre-motor- en uitlaatfi lter
• fi lters ook afzonderlijk verkrijgbaar 

 PRIJS € 
  01701�90   19 x 31 x 53�cm  169,90 

 ONDERHOUD VOOR HAIR VACUUM 

 HEPA-UITLAATFILTER  
 PRIJS € 

  01701�9001  4,00 

 PRE-MOTORFILTER  
 PRIJS € 

  01701�9000  6,00 

 HAIR VACUUM 
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 EYE-VAC  
 Met de Sibil Eye-vac is het gemakkelijker om vloeren te vegen en uw salon de hele dag lang schoon te houden. Om te gebruiken, veegt u 
simpelweg het haar, het stof en ander vuil naar de basis van het toestel en infraroodsensoren zullen het vuil detecteren en de stofzuiger 
activeren. Al het vuil zal opgezogen worden voordat het apparaat zich automatisch uitschakelt. De afvalbakfuncties verzekeren dat er schone 
lucht in de kamer komt. Een gemakkelijke controleknop maakt het mogelijk het apparaat aan en uit te zetten, zelfs manueel. Dit toestel werkt 
goed op kale vloeroppervlakten, zoals tegels, hout, vinyl en is een goede toevoeging voor elk kapsalon, elke barbershop of elke andere kamer. 
•  tankcapaciteit: 6�l
• geluidsniveau: 63dB
• 1400W

• automatische & handmatige activatie 
• infraroodsensoren
• fi lters ook afzonderlijk verkrijgbaar 

 PRIJS € 
  01700�99  159,90 

 ONDERHOUD VOOR EYE-VAC 

 HEPA-UITLAATFILTER  
 PRIJS € 

  01700�9901  6,50 

 PRE-MOTORFILTER  
 PRIJS € 

  01700�9900  8,50 

PRIJS

 EYE-VAC 
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 CLIMAFLY  
 Infraroodkap met 2 roterende butterfl y-armen (90°C). De ionische 
generator maakt haar extra glanzend en de toevoer van frisse lucht 
naar de nek houdt de klant te allen tijde comfortabel. De brede desig-
nervoet kan voor elk type stoel gebruikt worden. 
•  digitale temperatuurafl ezing 

(40°-70°C)
• 830W
• timer en tijdsweergave 

• ionische ventilatie
• regelbare hoogte
• stille rubberwielen met rem
• voet inbegrepen 

 PRIJS € 
  50240�02         950,00 
  50240�32         950,00 

Ionic
Digital

Display

 Ideaal om de fi xatie van kleuringen, permanenten en behandelingen te verbeteren. 

 50240�02 

 50240�32 

17
 cm

 50240�02 

 50240�02 

PRIJS

PRIJS

 INFRAROODVERWARMERS 
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 QUICKCOLO  
 Kap met 5 infraquartz lampen voor het versnellen van technische 
toepassingen op het haar: kleuringen, ontkleuringen, verzorgingen - 
temperatuurcontrole van 20° tot 70°C - individuele aan/uit knop voor 
elk van de 5�lampen. 

 PRIJS € 
  50217�71   wanduitvoering, enkel kap  949,90 
  50217�70   stoeluitvoering, enkel kap  949,90 

 50217�71 

 50217�70 

 CLIMACO  
 Kap met 5 parabole infraquartz lampen en regelbare ventilatie. 
Versnelt technische toepassingen op het haar, zoals kleuren, ontkleu-
ren, verzorgen, etc. Digitale temperatuurcontrole van 20° tot 70°C. 3 
niveaus van ventilatie. 

 PRIJS € 
  50219�71   wanduitvoering, enkel kap  1295,00 
  50219�70   stoeluitvoering, enkel kap  1295,00 

 50219�71 

 50219�70 

 ARM & STATIEF VOOR QUICKCOLO & CLIMACO  
 Arm en voet voor Quickcolo & Climaco. 

 PRIJS € 
  50217�73   wanduitvoering, enkel arm  369,90 
  50215�00   zetel uitvoering, enkel voetstuk  124,90 

 50217�73  50215�00 

74
 c

m
 

Ø 60 cm 

 INFRAQUARTZVERWARMERS 
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13
0 

cm
 

Ø 63 cm 

 ALIZEO  
 Droogkap met 2 snelheden: 
•  technische kapsels - natuurlijk drogen • snel drogen 

 PRIJS € 
  04530�0101   stoeluitvoering, enkel kap         269,90 
  04530�0102   stoeluitvoering, enkel kap         269,90 

 04530�0101  04530�0102 

 UNIVERSEEL DESIGNSTATIEF VOOR ALIZEO  
 Universeel designstatief met hair proof wieltjes, waarvan 2�met rem. 

 PRIJS € 
  50220�01         124,90 
  50220�02         124,90 

 50220�01  50220�02 

 DROOGKAPPEN 
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 STAR 2000  
 Droogkap met 4 snelheden (enkel kop): 
•  600 toeren/min - technische jobs - natuurlijk drogen
• 1000 toeren/min - technische jobs - natuurlijk drogen

• 1300 toeren/min - snel drogen
• 2000 toeren/min - ultrasnel drogen 

 PRIJS € 
  04500�0001   Wanduitvoering         514,90 
  04500�0002   Wanduitvoering         514,90 
  04500�0101   Stoeluitvoering         514,90 
  04500�0102   Stoeluitvoering         514,90 

 04500�0001 / 
Wanduitvoering 

 04500�0002 / 
Wanduitvoering 

 04500�0101 / 
Stoeluitvoering 

 04500�0102 / 
Stoeluitvoering 

 DROOGKAPPEN 
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 CORAIL 1500  
 Droogkap met 2 snelheden (enkel kop): 
•  1000 toeren/min - technische jobs - natuurlijk drogen • 1300 toeren/min - snel drogen 

 PRIJS € 
  04510�0001   Wanduitvoering         364,90 
  04510�0002   Wanduitvoering         364,90 
  04510�0101   Stoeluitvoering         364,90 
  04510�0102   Stoeluitvoering         364,90 

 04510�0001 / 
Wanduitvoering 

 04510�0002 / 
Wanduitvoering 

 04510�0101 / 
Stoeluitvoering 

 04510�0102 / 
Stoeluitvoering 

 UNIVERSELE VOET  
 Universele voet voor droogkap 

 PRIJS € 
  50218�00  109,90 

83
 c

m
 

Ø 65 cm 

 ARM VOOR DROOGKAP  
 Arm voor droogkap 

 PRIJS € 
  50221�00         369,90 
  50221�09         369,90 

 50221�00 

 50221�09 

84
 cm

88 cm 

 50221�00 

 DROOGKAPPEN 
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 SUN VAPO  
 Kleuren, krullen en ontkleuren in een recordtijd door het haar van je 
klanten met stoom te behandelen. Zowel de stoomtechniek als het 
toestel zelf zijn toonbeelden van eenvoud en effi ciëntie. 
•  tijdschakelaar
• stoomafgifteregeling

• gebruik enkel gedeminerali-
seerd water 

 PRIJS € 

  50224�79   Stoeluitvoering   Gebruik enkel 
gedemineraliseerd water  544,90 

 De Sun-Vapo werd zorgvuldig ontworpen om met een 
minimum aan afstellingen een maximaal resultaat te 
halen. Je hoeft alleen de tijd, het stroomniveau en de 
temperatuur van de stoom in te stellen. Stoom versnelt 
de klassieke behandelingen, maar de zittijd varieert wel 
naargelang de gebruikte producten en de textuur van 
de behandelde haren. Een permanent duurt gemiddeld 
7� minuten, blonderen en ontkleuren 7� minuten en 
kleuren 15�minuten. 

 PROSELF II  
 Economische droogkap met staander. De droogkap met rolstaander 
is een perfect economisch toestel voor thuisgebruik, of als secundaire 
salondroger, met professionele resultaten. Het heeft een tijdloos ont-
werp en geeft uw klant de perfecte droogervaring. 
•  doorzichtig gelaatsmasker
• regelbare hoogte: 117� cm 

- 143�cm
• 3 snelheden
• 3 temperatuurinstellingen: 

55°-65°-85°C

• ingebouwde timer met 
auto-uitfunctie: 15� min / 
30�min / 45�min / 60�min

• poot met 5 wielen met 2 
vergrendelwielen

• 2,3�m snoer 
 PRIJS € 

  04511�01   1300 W  119,90 

1300 Watt

 BALLOON  
 Droogkap - verstevigde behuizing - past op elke droger 

 PRIJS € 
  50119�32  16,90 

 DROOGKAPPEN 

 ELEKTRISCHE APPARATEN  /  DROOGKAPPEN 60   |



MODEL TYPE KAP FUNCTIE °C WATT

CLIMAFLY

50240 02
50240 32

infrarood
(ionengenerator)

kleuren, bleken,
haarbehandelingen 40°C-70°C 830 W

QUICKCOLO

50217 71
50217 70

infraquartz lampen kleuren, bleken,
haarbehandelingen 20°C-70°C 900 W

CLIMACO

50219 71
50219 70

infraquartz (parabolische
infraquartz lampen 

+�ventilatie)

kleuren, bleken,
haarbehandelingen 20°C-70°C 1400 W

ALIZEO

04530 0101
04530 0102

lucht (2 snelheden)
technische 

haartechnieken,
natuurlijk drogen

40°C-70°C 1200 W

STAR 2000

04500 0001
04500 0002
04500 0101
04500 0102

lucht (4 snelheden)
technische 

haartechnieken,
natuurlijk drogen

40°C-70°C 1100 W

CORAIL 1500

04510 0001
04510 0002
04510 0101
04510 0102

lucht (2 snelheden)
technische 

haartechnieken,
natuurlijk drogen

40°C-70°C 1000 W

SUN VAPO

50224 79
stoom

permanenten, highlights,
bleken, kleuren,

haarbehandelingen met 
stoom

max 100°C 700 W

PROSELF II

04511 01
lucht

technische 
haartechnieken,
natuurlijk drogen

55°C-65°C-85°C 1300 W

OVERZICHT DROOGKAPPEN
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 CE550  
 Dankzij het ergonomische design van deze prachtige CE550-schaar kan de kapper een goede werkhouding aannemen door zijn schouder 
en elleboog te laten zakken. Deze superieure schaar beschikt over een licht zwaardblad voor krachtig knippen. Dankzij de fi jne punt kan de 
schaar ook worden gebruikt voor detailwerk! Geweldige duurzaamheid om nat en droog haar te knippen, precies knipwerk, kracht, geweldig 
comfort en controle, zacht en geruisloos. 

 PRIJS € 
  70972�55   5,5”  149,90 

 OFFSET-SCHAREN 

 OEW550  
 De OEW550-schaar is gemaakt voor mensen die hand- of polsblessures hebben opgelopen door het gebruik van een verkeerde schaar. 
Dankzij de 360°C-draaiende duimring vermindert ze vermoeidheid en overbelasting van hand en pols. De schaar is gemaakt met een draai-
ende duimring. De hendel draait mee, wat de belasting op de hand en de pols vermindert.greep draait, wat overbelasting van de hand en pols 
voorkomt. De open greep vermindert de speling van de duim. 

 PRIJS € 
  70978�55   5,5”  159,90 

PRIJS

PRIJS

 CRANE-SCHAREN 
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 SERIES OE  
 De schaar uit de OE-reeks combineert een offset-ontwerp met ergonomie. Dankzij de 
speciale pinksteun en de vorm valt deze lichtgewicht schaar in de smaak bij vrouwen! 
Makkelijk en in één oogwerk te verstellen met de ingebedde platte stelschroef. 

 PRIJS € 
  70975�50   5”   OE500  149,90 
  70975�55   5,5”   OE550  149,90 
  70975�60   6”   OE600  149,90 
  70975�65   6,5”   OE650  149,90 

 De Rockwell-hardheidsfactor geeft de hardheid van het staal en de prijsklasse van uw schaar aan. Hoe hoger de factor, hoe 
langer de levensduur van uw schaar. 
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 70975�55 

 DC630  
 Het unieke aspect van deze offset-schaar voor droog haar ligt in het ontwerp van de 
snijbladen. U kunt het onderste gedeelte van de snijbladen gebruiken voor snijtech-
nieken en het bovenste deel is perfect voor precies knipwerk. Zo heeft u twee scharen 
in één en hoeft u niet van schaar te wisselen bij verschillende technieken. 

 PRIJS € 
  70986�30   6,3”  89,90 

 OX625  
 Deze gespecialiseerde sliceschaar wordt gemaakt met een breed schaarbladontwerp 
om de bekende slice- en slidetechnieken te gebruiken. Omdat het snijblad een botte 
rand van 90° heeft en het andere een extra scherpe snijrand, glijdt de schaar moei-
teloos door het haar! 

 PRIJS € 
  70976�25   6,25”  169,90 

PRIJS

PRIJS

 OFFSET-SCHAREN 
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 70982�55 

 70981�50 

 70980�50 

 SEMI-OFFSET SCHAREN 

 SERIES S  
 Het gestroomlijnd ontwerp van deze rechte scharen wordt benadrukt door de hoge 
kwaliteit van het roestvrij staal. De O-vormige vingeropeningen zijn geschikt voor vin-
gers van elke grootte en de verwijderbare vingersteun biedt het comfort dat elke kap-
per nodig heeft. 

 PRIJS € 
  70980�50   5”   S500  89,90 
  70980�55   5,5”   S550  89,90 
  70985�05   5,5”L   S550L  89,90 
  70980�60   6”   S600  89,90 

 RECHTE KNIPSCHAREN 

 SERIES SO  
 Comfortabele semi-offset-scharen met grote vingeropeningen en verwijderbare vinger-
steunen die gebruikt kunnen worden voor allerlei manieren om te knippen. Door de 
holle snijbladen kunnen ze het haar nauwkeurig knippen en het 440C roestvrij stalen 
materiaal combineert kracht en duurzaamheid. 

 PRIJS € 
  70981�50   5”   SO500  89,90 
  70981�55   5,5”   SO550  89,90 
  70981�60   6”   SO600  89,90 

 SERIES O  
 De klassieke ergonomische offset-schaar is een must-have voor elke kapper. De 
schaar is speciaal ontworpen om vermoeidheid van de arm en pols te verlichten. Door 
de holle snijbladen kunnen ze het haar nauwkeurig knippen en het 440C roestvrij 
stalen materiaal combineert kracht en duurzaamheid. 

 PRIJS € 
  70982�55   5,5”   O550  89,90 
  70982�05   5,5”L   O550L  89,90 
  70982�60   6”   O600  89,90 
  70982�65   6,5”   O650  89,90 
  70982�70   7”   O700  89,90 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 OFFSET-SCHAREN 
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 SFT30  
 De effi leerschaar met veiligheid en 30 tanden verwijderen minder 
haar en vermijden zo kniplijnen. Ze worden gemaakt van Japans 
roestvrij staal van hoge kwaliteit. 

 PRIJS € 
  70979�40   6”  179,90 

 OT40  
 Ergonomische offset effi leerschaar met 40 tanden en een comforta-
bele vingersteun. Vervaardigd uit 440C roestvrij stalen materiaal dat 
kracht en duurzaamheid combineert. 

 PRIJS € 
  70984�60   6”  99,90 

 RECHTE EFFILEERSCHAREN 

 ST30  
 Rechte effi leerschaar met 30 V-vormige tandpunten waardoor de schaar moeiteloos 
door het haar glijdt voor de beste effi leertechnieken. De O-vormige vingeropeningen 
zijn geschikt voor vingers van elke grootte en de verwijderbare vingersteun biedt het 
comfort dat elke kapper nodig heeft. 

 PRIJS € 
  70983�55   5,5”  99,90 

 SEMI-OFFSET-EFFILEERSCHAREN 

 SOT35  
 Semi-offset-effi leerschaar met 35 V-vormige tanden en verwijderbare vingersteun. 
Door de V-vormige tandpunten glijdt de schaar moeiteloos door het haar voor de beste 
effi leertechnieken. De grote vingeropeningen en het kwalitatieve materiaal van roest-
vrij staal maken deze schaar onmisbaar in elk salon. 

 PRIJS € 
  70985�75   5,75”  99,90 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 OFFSET-EFFILEERSCHAREN 
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 SDV26  
 Effi leerschaar met parallelle greep en 35 V tanden. Het snijblad 
is onder 90° geslepen zodat u er ook mee kan slicen en andere 
moderne technieken toepassen en is gebruiksvriendelijk. Doordat 
beide snijbladen getand zijn, is deze lijn onzichtbaar. U kan de schaar 
probleemloos in elke richting draaien. 

 PRIJS € 
  70979�27   6”  149,90 

 SV35  
 Effi leerschaar met tegengestelde handgrepen en een ontwerp met 35 
V-tanden. Het snijblad is onder 90° geslepen zodat u er ook mee 
kan slicen en andere moderne technieken toepassen en is gebruiks-
vriendelijk. Een vingersteun op elk handvat laat de kapper kiezen 
of het snijblad of het gekartelde snijblad vaststaat, de zogenoemde 
Europese of Aziatische stijl. 

 PRIJS € 
  70979�35   6”  149,90 

 SB30  
 Effi leerschaar met tegengestelde handgrepen met een ontwerp met 30 tanden op 
het ene snijblad en een bot snijblad aan de andere kant, waardoor de gebruiker de 
slicetechniek en andere moderne technieken kan gebruiken. Een vingersteun op elk 
handvat laat de kapper kiezen of het snijblad of het gekartelde snijblad vaststaat, de 
zogenoemde Europese of Aziatische stijl. 

 PRIJS € 
  70979�30   6”  159,90 

 TEXTURIZING SCHAREN 

 SBT14  
 3-in-1-ontwerp! De texturizer is gemaakt voor effi leren of opknippen en kan gebruikt 
worden om het volume van het haar te verminderen. Met aan de ene kant een snijblad 
met 14 tanden en aan de andere kant een bot snijblad, kunt u met deze effi leerschaar 
het haar ook slicen. 

 PRIJS € 
  70979�14   6”  159,90 

PRIJS PRIJS

PRIJS

PRIJS

 RECHTE EFFILEERSCHAREN 
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 RGOE  
 De knipscharen hebben een bolvormig snijblad, waardoor de scharen kunnen worden 
gebruikt voor snijtechnieken. De schaar heeft een vingersteun om overbelasting van 
de pols te vermijden. De scharen bevatten 0,1�% nikkel, wat het staal bestendiger 
maakt tegen corrosie. De buitenlaag van titanium heeft een trendy roségouden kleur. 

 PRIJS € 
  70780�50   5”   RGOE500  79,90 
  70780�55   5,5”   RGOE550  79,90 
  70785�55   5,5”L   RGOE550L  79,90 
  70780�60   6”   RGOE600  79,90 

  

 70780�50 

 70780�55  70785�55  70780�60 

 70780�30 

 OFFSET-EFFILEERSCHAREN 

 RGOET30  
 De effi leerscharen bestaan uit een combinatie van 1 uitdunblad met 30�gekartelde 
tanden om zichtbare delen in het haar te vermijden met 1 bol snijblad. De schaar 
heeft een vingersteun om overbelasting van de pols te vermijden. De scharen bevat-
ten 0,1�% nikkel, wat het staal bestendiger maakt tegen corrosie. De buitenlaag van 
titanium heeft een trendy roségouden kleur. 

 PRIJS € 
  70780�30   6”   RGOET30  89,90 
  70785�30   6”L   RGOET30L  89,90 

  

 OFFSET-SCHAREN 
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 CONCAVE SCISSORS 5,5”  
 Ergonomische schaar in Japans staal, met concaaf geslepen snijbladen. De anti-allergische zinklegering voorkomt nikkelallergieën. 

 PRIJS € 
  70141�55   5,5”   Rubik  39,90 
  70142�55   5,5”   Spring  39,90 
  70143�55   5,5”   Flow  39,90 
  70144�55   5,5”   Floral  39,90 
  70145�55   5,5”   Porcelain  39,90 
  70146�55   5,5”   Autumn  39,90 
  70147�55   5,5”   Rose  39,90 
  70148�55   5,5”   Beetle  39,90 
  70149�55   5,5”   Motorcycle  39,90 

 70141�55 / Rubik  70142�55 / Spring 

 70143�55 / Flow  70144�55 / Floral 

 70145�55 / Porcelain  70146�55 / Autumn 

 70147�55 / Rose  70148�55 / Beetle 

 70149�55 / Motorcycle 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 OFFSET-SCHAREN 
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 E-CUT  
 Rechte knipschaar van gehard roestvrij staal, gemaakt in Europa. Een microgetand 
snijblad en een gepolijst snijblad voor optimale knip- en slicetechnieken. De verwij-
derbare vingersteun en grote vingeropeningen bieden uitstekend comfort voor elke 
kapper. 

 PRIJS € 
  70776�50   5”  22,90 
  70776�55   5,5”  22,90 
  70777�55   5,5” L  32,90 
  70776�60   6”  22,90 
  70776�65   6,5”  22,90 

 70776�50  70776�55 

 70776�60 

 70776�65 

 ECO  
 Rechte schaar - 1�microgetand snijblad - 1�gepolijst snijblad. 

 PRIJS € 
  70703�50   5”  6,90 
  70703�55   5,5”  6,90 
  70703�60   6”  6,90 

 70703�50 

 RECHTE EFFILEERSCHAREN 

 ECO T30  
 Rechte precisieschaar - 1�microgetand snijblad - 1 effi leerblad. 

 PRIJS € 
  70753�60   6”  6,90 

 E-CUT T36  
 Rechte effi leerschaar van gehard roestvrij staal, gemaakt in Europa. Een snijblad met 
36 tanden en een gepolijst snijblad voor optimale effi leer- en texturizingtechnieken. 
De verwijderbare vingersteun en grote vingeropeningen bieden uitstekend comfort 
voor elke kapper. 

 PRIJS € 
  70778�55   5,5”  25,90 

 RECHTE KNIPSCHAREN 
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 CENTRAX-KIT  
 Set met 1 ergonomische schaar 14�cm met holle bladen, 1 ergonomische effi leerschaar 14�cm met 28 tanden, 1 scheermes met verwisselbare 
scheermeshouder en extra scheermeshouder voor effi leren, 4 ringen en 1 fl esje olie. 

 PRIJS € 
  70970�01   5,5”   Voor rechtshandige gebruikers  99,90 
  70970�02   5,5”   Voor linkshandige gebruikers  99,90 

 70970�01 
 70970�02 

 STARTERKITS 

 SCHAREN, RAZORS & SCHEERMESJES  /  ORIGINAL BEST BUY-SCHAREN 72   |



IN DOUBLE 
Scheermes met twee scheermeshouders: één voor de klassieke scheerbeurt en eentje 
voor effileren.

PRIJS €
77220�00 In Double 14,90
77191�60 10�pc In Double snijmesjes 9,90
77191�50 50�pc In Double snijmesjes 39,90

77220�00

77191�60

77191�50

KISMET 
Styling-scheermes met 6 extra scheermesjes.

PRIJS €
77181�00 1�pc Kismet 34,50
77182�10 6�pc Kismet snijmesjes 8,50
77182�00 60�pcs Kismet snijmesjes 72,00

77181�00
77182�10

77182�00

PRIJS

PRIJS

STYLING-SCHEERMESSEN
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FEATHER EFFILEERMES 
Scheermes.

PRIJS €
77198�30        38,90
77198�00        38,90

77198�30 77198�00

FEATHER TITANIUM EFFILEERMES 
Dit effileermes is omhuld door titanium voor een nog stevigere greep 
om een gladder en preciezer scheerresultaat te krijgen.

PRIJS €
77198�0006        38,90
77198�0002        38,90

77198�0006 77198�0002

STYLING-SCHEERMESJES

FEATHER TYPE WG  
SCHEERMESJES 
Doos met 5 cases, elk met 10�messen voor 
het Feather effileermes. De WG-messen met 
snijbreedte van 3,65�mm maken een hogere 
snijverhouding (140�%) mogelijk en dus een 
snellere knipbeurt, wat u tijd bespaart.

PRIJS €
77198�13 50�pcs 39,90

5x10 FEATHER TYPE EX  
SCHEERMESJES 
Doos met 5 cases, elk met 10�messen voor 
het Feather effileermes. De snijbreedte van 
type EX-messen is 2�mm, wat een snijverhou-
ding van 100�% inhoudt.

PRIJS €
77198�10 50�pcs 36,90

5x10

FEATHER  
EFFILEERMES 
Doos met 5 cases, elk met 10 effileermessen 
voor het Feather effileermes. De snijverhou-
ding van dit type messen is 50�%, wat ze per-
fect maakt voor effileren.

PRIJS €
77198�11 50�pcs 47,90

5x10

PRIJS PRIJS

STYLING-SCHEERMESSEN
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 RAZ’HYGIENIC  
 Wegwerpbaar styling-scheermes met vei-
ligheidsclip en mes van gehard staal. Altijd 
scherp en hygiënisch. 

 PRIJS € 
  70920�00  26,90 

 <�16,5�cm�> 

 SCHEERMES 
IN PLASTIEK  
 Wegwerpbaar plastic styling-scheermes. 
Dubbele scheermeshouder met 1 scheermes 
inbegrepen. 

 PRIJS € 
  77199�00  2,00 

 <�17�cm�> 

 SCHEERMES 
MET LANG MESJE  
 Wegwerpbaar plastic styling-scheermes met 
lange messen. Dubbele scheermeshouder 
met 1 scheermes inbegrepen. 

 PRIJS € 
  77199�01  2,20 

 <�19�cm�> 

 SCHAARHOUDERS 
 *Accessoires niet inbegrepen 

 PRACTIQ  
 De scharenhouder is gemaakt om te verzekeren dat uw schaar veilig is en niet bescha-
digd wordt. Practiq biedt ook genoeg ruimte voor andere haartools zoals borstels, kam-
men, speldjes etc... De nylon bristles kunnen verwijderd en schoongemaakt worden, 
wat het opslagsysteem dus hygiënischer maakt dan traditionele scharenhouders.* 

 PRIJS € 
  42108�4001   11,3 x 16,5 x 10,3�cm         15,90 
  42108�4002   11,3 x 16,5 x 10,3�cm         15,90 

 42108�4001 

 42108�4002 

 HEDGEHOG  
 De Hedgehog scharenhouder gebruikt een basis van dunne nylon 
bristles om uw scharen veilig vast te houden wanneer ze niet gebruikt 
worden. De bristles zitten in een stijlvolle omhulling en zullen uw 
scharen beschermen van schade of contact met water. * 

 PRIJS € 
  42108�3001   8 x 8 x 10,5�cm         12,90 
  42108�3002   8 x 8 x 10,5�cm         12,90 

 42108�3001  42108�3002 

 SCHARENHOUDER  
 Deze scharenhouder van acryl biedt een handige manier om meer-
dere scharen veilig op te bergen binnen handbereik. 

 PRIJS € 
  42108�00   12 x 13,5 x 12,5�cm  7,50 

PRIJS

 WEGWERPBARE STYLING-SCHEERMESSEN 
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 *Accessoires niet inbegrepen 

 SLIM BOY  
 Schaarholster met ruimte voor tot 2 scharen. Er is ook een extra com-
partiment voor kammen of andere benodigdheden. De riem kan ver-
steld worden en heeft een kliksluiting.* 

 PRIJS € 
  01510�13  11,90 

 TRIO HOLSTER  
 Schaarholster met ruimte voor tot 3 scharen. Er is ook een extra com-
partiment voor kammen of andere benodigdheden. De riem kan ver-
steld worden en heeft een kliksluiting.* 

 PRIJS € 
  01510�07  13,90 

 BOY 4  
 Schaarholster met ruimte voor tot 4 scharen. Er is ook een extra com-
partiment voor kammen of andere benodigdheden. De riem kan her-
steld en verwijderd worden.* 
•  Totale lengte riem + holster: Min 78�cm - Max 138�cm 

 PRIJS € 
  01510�14  22,90 

 BOY 7  
 Schaarholster met ruimte voor tot 7 scharen. Er is ook een extra com-
partiment voor kammen of andere benodigdheden. De riem kan her-
steld en verwijderd worden.* 

 PRIJS € 
  01510�05  25,90 

 SCHAARRIEMEN 
 *Accessoires niet inbegrepen 

 PRACTICAL  
 Schaarriem. Er is ook een extra compartiment voor kammen of 
andere benodigdheden. De riem kan versteld worden en heeft een 
kliksluiting.* 

 PRIJS € 
  01505�21  14,90 

 BELT 3  
 Schaarriem met ruimte voor tot 3 scharen. Het heeft ook comparti-
menten om kammen of andere benodigdheden in op te bergen en 
een horizontaal compartiment met rits. De riem kan versteld worden 
en heeft een kliksluiting.* 
•  Totale lengte riem + holster: Min 68�cm - Max 89�cm 

 PRIJS € 
  01510�16  16,90 

19
 c

m
 

25 cm 

 BELT 4  
 Schaarriem met ruimte voor tot 4 scharen. Het heeft ook comparti-
menten om kammen of andere benodigdheden in op te bergen en 
een horizontaal compartiment met rits. De riem kan versteld worden 
en heeft een kliksluiting.* 
•  Totale lengte riem + holster: Min 84�cm - Max 126�cm 

 PRIJS € 
  01510�12  24,90 

18
 c

m
 

22 cm 

 BOY 5  
 Schaarriem met ruimte voor tot 5 scharen. Er is ook een extra com-
partiment voor kammen of andere benodigdheden. De riem heeft 
verstevigde gaatjes om vast te maken.* 

 PRIJS € 
  01510�15  25,90 

20
 c

m
 

13 cm 

PRIJS

 SCHAARHOLSTERS 
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4 
cm

 

24 cm 

15 cm 

26
 c

m
 

13-53 cm 

20
,5

 c
m

 

9,5-26,5 cm 

23
 c

m
 

13-46,5 cm 

 *Accessoires niet inbegrepen 

 FLORA & FAUNA  
 Scharenetui met ruimte voor tot 4 scharen. Hoogwaardige look van PU aan de buiten-
kant en velours aan de binnenkant met een gemakkelijke drukknoopsluiting. 

 PRIJS € 
  01510�20  Flora  25,00 
  01510�21  Fauna  25,00 

 01510�20  01510�21  01510�20  01510�21 

 CASE  
 Scharenetui voor tot 2 scharen met extra 
compartiment voor visitekaartjes. Met mag-
netische sluiting.* 

 PRIJS € 
  01510�09  7,90 

 MULTI TOLL ROLL  
 Scharenetui voor tot 4 scharen met extra 
compartiment voor visitekaartjes. Eenvoudig 
te sluiten met een drukknoop. 

 PRIJS € 
  01510�08  13,90 

 WALLET  
 Scharenetui voor tot 6 scharen, verdeeld over 
2 aparte compartimenten met ritssluiting. 
Ook met ruimte voor andere tools zoals bor-
stels en andere benodigdheden.* 

 PRIJS € 
  01510�06  29,90 

 MARCO  
 Scharenetui voor tot 6 scharen met extra compartiment voor borstels 
en andere benodigdheden. Eenvoudig te sluiten met een drukknoop. 

 PRIJS € 
  01502�3102  8,90 

 COLOMBUS  
 Grote scharenetui voor tot 8 scharen met afsluitbaar compartiment 
voor borstels en andere benodigdheden. Eenvoudig te sluiten met 
een drukknoop. 

 PRIJS € 
  01502�51  17,90 

23,5 cm 

12
,5

 c
m
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 Aluminium staat bekend om zijn uitzonderlijke sterkte en lichtgewicht. Dit materiaal is bestand tegen corrosie en 
hoge temperaturen, en is onbreekbaar! Deze voordelen zijn allemaal terug te vinden in de Aluminium kammen van 
Sibel, wat van deze serie een absolute must-have maakt voor elke kapper. 

 ALU  
 Aluminium kam. De afgeronde tanden garanderen een zijdezacht gevoel op de hoofdhuid. 

 PRIJS € 
  80250�01   Alu S   <�18�cm�>  8,50 
  80250�02   Alu L   <�21�cm�>  9,90 
  80250�04   Alu M   <�20�cm�>  8,90 

 80250�01 / Alu S 

 80250�02 / Alu L 

 80250�04 / Alu M 

 ALUMINIUM PUNTKAM  
 Puntkam vervaardigd uit onbreekbaar aluminium materiaal dat hittebestendig, licht en extra sterk is. De afgeronde tanden zorgen voor een 
zacht gevoel op de hoofdhuid. 

 PRIJS € 
  80250�03   <�21�cm�>  8,90 

PRIJS

PRIJS

 ALUMINIUM KAMMEN 
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 Kammen van koolstofvezel, een zeer bestendig, ultralicht en antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! 
De precieze afwerking van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het haar gaan zonder de hoofdhuid of 
haarvezels te beschadigen. 

 CARBON LINE  
 Kammenset vervaardigd uit koolstofmateriaal dat zeer bestendig, ultralicht en antista-
tisch is. Deze set bevat 8 types borstels: 1x puntkam, 1x toupeerkam, 1x ultradunne 
puntkam, 1x zakkam, 1x kam met verdeelpunt, 2x knipkam met verdeelpunt, 1x 
barbierskam. 

 PRIJS € 
  84761�00  24,90 

 CARBON LINE  
 Knipkam met verdeelpunt vervaardigd uit koolstofvezel, een zeer bestendig, ultralicht en antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreek-
baar! De precieze afwerking van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het haar gaan zonder de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�01   <�18�cm�>  3,50 
  84760�02   <�18�cm�>  3,80 
  84760�03   <�20,5�cm�>  4,00 
  84760�04   <�22,2�cm�>  4,00 

 84760�01 / <�18�cm�> 

 84760�02 / <�18�cm�> 

 84760�03 / <�20,5�cm�> 

 84760�04 / <�22,2�cm�> 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 KAMMEN UIT KOOLSTOF 
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 CARBON LINE  
 Zakkam van koolstofvezel, een zeer bestendig, ultralicht en antista-
tisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De precieze afwer-
king van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het haar gaan 
zonder de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�05  3,50 

 <�21,8�cm�> 

 CARBON LINE  
 Barbierskam van koolstofvezel, een zeer bestendig, ultralicht en 
antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De precieze 
afwerking van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het haar 
gaan zonder de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�06  3,50 

 <�20,5�cm�> 

 CARBON LINE  
 Zakkam van koolstofvezel, zeer bestendig, ultralicht en antistatisch 
materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De precieze afwerking 
van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het haar gaan zon-
der de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�07  5,00 

 <�26�cm�> 

 CARBON LINE  
 Kam met verdeelpunt vervaardigd uit koolstofvezel, een zeer 
bestendig, ultralicht en antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch 
onbreekbaar! De precieze afwerking van de tanden zorgt ervoor dat 
ze makkelijk door het haar gaan zonder de hoofdhuid of haarvezels 
te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�08  3,80 

 <�20,3�cm�> 

 CARBON LINE  
 Zakkam met verdeelpunt van koolstofvezel, zeer bestendig, ultralicht 
en antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De pre-
cieze afwerking van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het 
haar gaan zonder de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�09  4,00 

 <�21,8�cm�> 

 CARBON LINE  
 Zakkam van koolstofvezel, een zeer bestendig, ultralicht en antista-
tisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De precieze afwer-
king van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het haar gaan 
zonder de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�10  4,00 

 <�22�cm�> 

 CARBON LINE  
 Ultradunne puntkam van koolstofvezel, een zeer bestendig, ultralicht 
en antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De pre-
cieze afwerking van de tanden zorgt ervoor dat ze makkelijk door het 
haar gaan zonder de hoofdhuid of haarvezels te beschadigen. 

 PRIJS € 
  84760�11  3,50 

 <�23,2�cm�> 

 CARBON LINE  
 Toupeerkam vervaardigd uit koolstofvezel, een zeer bestendig, ultra-
licht en antistatisch materiaal. Koolstof is praktisch onbreekbaar! De 
kam werd speciaal ontworpen voor meer volume door touperen en 
tegenkammen. De vijf lange pinnen geven een zacht gevoel op de 
hoofdhuid terwijl ze tegelijkertijd sterk en fl exibel zijn. 

 PRIJS € 
  84760�12  5,90 

 <�19,5�cm�> 

PRIJS PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS
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Polyoxymethyleen (POM) is een veel gebruikt materiaal voor industriële toepassingen vanwege zijn hardheid. Het 
wordt ook gebruikt als vervanging voor metaal, want het grote voordeel is dat het niet oxideert. Deze kammen staan 
daarom bekend bij kappers omwille van hun duurzaamheid en bewezen prestaties.

Professionele, antistatische kammen uit polyoxymethyleen, wat bekend staat om zijn hardheid en duurzaamheid.
PRIJS €

40100�09 <�20,5�cm�> Nr 100 3,90
40101�09 <�20,7�cm�> Nr 101 4,00
40103�09 <�20,9�cm�> Nr 103 4,00
40104�09 <�21,8�cm�> Nr 104 4,00
40106�09 <�17,3�cm�> Nr 106 4,00
40107�09 <�21,6�cm�> Nr 107 4,00
40109�09 <�19,9�cm�> Nr 109 4,00
40110�09 <�18,8�cm�> Nr 110 4,00

40100�09 / <�20,5�cm�>

40101�09 / <�20,7�cm�>

40103�09 / <�20,9�cm�>

40104�09 / <�21,8�cm�>

40106�09 / <�17,3�cm�>

40107�09 / <�21,6�cm�>

40109�09 / <�19,9�cm�>

40110�09 / <�18,8�cm�>

POLYOXYMETHYLEEN-KAMMEN
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Professionele, antistatische kammen uit polyoxymethyleen, wat bekend staat om zijn 
hardheid en duurzaamheid.

PRIJS €
40111�09 <�21,8�cm�> Nr 111 4,00
40112�09 <�18,5�cm�> Nr 112 3,90
40113�09 <�22,5�cm�> Nr 113 3,90
40114�09 <�21,5�cm�> Nr 114 3,90
40118�09 <�19,5�cm�> Nr 118 3,70
84430�45 <�12,5�cm�> Nr 119 2,90
84009�45 <�16,0�cm�> Nr 120 2,20
84283�45 <�12,5�cm�> Nr 121 2,20

40111�09 / <�21,8�cm�>

40112�09 / <�18,5�cm�>

40113�09 / <�22,5�cm�>

40114�09 / <�21,5�cm�>

40118�09 / <�19,5�cm�>

84430�45 / <�12,5�cm�>

84009�45 / <�16�cm�>

84283�45 / <�12,5�cm�>

POLYOXYMETHYLEEN-KAMMEN
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 De kleurrijke kammen van Duoline zijn gemaakt van cellulose-acetaatplaten, een non-petroleum grondstof die wordt 
gewonnen uit natuurlijke planten. Deze serie wordt daarom beschouwd als duurzaam. Elke kant van de kam heeft een 
specifi eke kleur en de puntjes van de kam zijn gerond voor een zacht gevoel op het haar en de hoofdhuid. Ze zijn 
antistatisch en geschikt voor alle haartypes. 

 DUOLINE  
 Ergonomische knipkam vervaardigd uit cellulose acetaatbladen, 
een duurzame bron. Elke kant van de kam heeft een specifi eke 
kleur en de puntjes van de kam zijn gerond voor een zacht gevoel 
op het haar en de hoofdhuid. Ze zijn antistatisch en geschikt voor 
alle haartypes. 

 PRIJS € 
  80250�11   <�20�cm�>  7,00 
  80250�12   <�19�cm�>  5,00 
  80250�13   <�18�cm�>  5,00 
  80250�14   <�19�cm�>  5,00 
  80250�15   <�19�cm�>  5,00 
  80250�16   <�22�cm�>  7,00 
  80250�17   <�22�cm�>  7,00 
  80250�18   <�19�cm�>  3,90 

 80250�11 / <�20�cm�> 

 80250�12 / <�19�cm�> 

 80250�13 / <�18�cm�> 

 80250�14 / <�19�cm�> 

 80250�15 / <�19�cm�> 

 80250�16 / <�22�cm�> 

 80250�17 / <�22�cm�> 

 80250�18 / <�19�cm�> 

 80250�11 / <�20�cm�> 

 80250�12 / <�19�cm�> 

 80250�13 / <�18�cm�> 

 80250�14 / <�19�cm�> 

 80250�15 / <�19�cm�> 

 80250�16 / <�22�cm�> 

 80250�17 / <�22�cm�> 

 80250�18 / <�19�cm�> 

 KAMMEN VAN CELLULOSE ACETAAT 
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De kammen van Hercules Sägemann staan bekend om hun uitstekende kwaliteit. De kammen zijn gemaakt 
van 100�% gevulkaniseerd natuurlijk rubber en ze worden met de hand gezaagd, gesneden en gepolijst in 
niet minder dan 40 stappen in hun Duitse fabriek.

Handmatig vervaardigde kammen van gehard rubber.
PRIJS €

80627�70 <�17,7�cm�> Nr 627-374 9,75
80603�70 <�17,8�cm�> Nr 603.7-330.7 9,70
80619�70 <�17,8�cm�> Nr 619-416 9,80
80621�70 <�17,8�cm�> Nr 621-376 10,95
81602�70 <�18�cm�> Nr 1602-354 10,95
81623�70 <�17,8�cm�> Nr 1623-434 10,20
80631�70 <�18�cm�> Nr 631-445 9,70
81671�75 <�19�cm�> Nr 1671-378 10,20
81624�75 <�19�cm�> Nr 1624-439 10,20
81628�75 <�19,1�cm�> Nr 1628-401 10,20
80603�75 <�19�cm�> Nr 603.7 1/2-330.7 ½ 10,20
80664�80 <�20,4�cm�> Nr 664-326 10,95
80600�80 <�20,7�cm�> Nr 600.8-602.8 10,95
81637�85 <�21,4�cm�> Nr 1637-480 10,95
80942�90 <�22,5�cm�> Nr 942.9-238.9 11,95

80627�70 / <�17,7�cm�>
80603�70 / <�17,8�cm�>

80619�70 / <�17,8�cm�> 80621�70 / <�17,8�cm�>

81602�70 / <�18�cm�> 81623�70 / <�17,8�cm�>

80631�70 / <�18�cm�>
81671�75 / <�19�cm�>

81624�75 / <�19�cm�> 81628�75 / <�19,1�cm�>

80603�75 / <�19�cm�> 80664�80 / <�20,4�cm�>

80600�80 / <�20,7�cm�>

81637�85 / <�21,4�cm�>

80942�90 / <�22,5�cm�>

NATUURLIJKE RUBBER KAMMEN
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Handmatig vervaardigde kammen van gehard rubber.
PRIJS €

80186�75 <�19,8�cm�> Nr 186-533 10,10
80188�83 <�20,3�cm�> Nr 188wr-497wr 10,10
80189�04 <�20,3�cm�> Nr 189r-499r 10,40
80197�82 <�21,2�cm�> Nr 197w-498w 10,10
80674�03 <�23,5�cm�> Nr 6740 10,90
80180�93 <�21,7�cm�> Nr 180wr-500wr 10,35
80180�95 <�21,7�cm�> Nr 180r-500r 10,35
80180�96 <�21,7�cm�> Nr 180wwr-500wwr 10,35
80190�91 <�21,7�cm�> Nr 190r-490r 10,40
82064�50 <�23,6�cm�> Nr 6450 10,90

80186�75 / <�19,8�cm�>

80188�83 / <�20,3�cm�>

80189�04 / <�20,3�cm�>

80197�82 / <�21,2�cm�>

80674�03 / <�23,5�cm�>

80180�93 / <�21,7�cm�>

80180�95 / <�21,7�cm�>

80180�96 / <�21,7�cm�>

80190�91 / <�21,7�cm�>

82064�50 / <�23,6�cm�>

NATUURLIJKE RUBBER KAMMEN
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Handmatig vervaardigde kammen van gehard rubber.
PRIJS €

82056�00 <�16,7�cm�> Mini Super Star Nr 5600 14,95
82056�10 <�16,7�cm�> Magic Mini Star Nr 5610 12,95
80703�74 <�18,2�cm�> Nr 703ww-581ww 11,40
80696�92 <�22,7�cm�> Nr 696-591 12,95
82019�75 <�22,7�cm�> Nr 1975 12,95
82047�70 <�24�cm�> Nr 4770M 12,75
82056�60 <�23,2�cm�> Magic Star Nr 5660 17,95
80372�39 <�8,9�cm�> Nr 372ww-62ww 9,50
81049�50 <�12,4�cm�> Nr 1049-1249 9,95
82016�40 <�17,6�cm�> Nr 1640.7 10,95
81050�75 <�18,6�cm�> Nr 1050-1250 11,60
82049�30 <�18,7�cm�> Nr 4930 9,75
82136�20 <�18,8�cm�> Nr 13620 11,95
82056�90 <�19,5�cm�> Nr 5690 11,95
82052�30 <�21,4�cm�> Nr 5230 10,95

82056�00 / <�16,7�cm�>

82056�10 / <�16,7�cm�>

80703�74 / <�18,2�cm�>

80696�92 / <�22,7�cm�>

82019�75 / <�22,7�cm�>

82047�70 / <�24�cm�>

82056�60 / <�23,2�cm�>

80372�39 / <�8,9�cm�>

81049�50 / <�12,4�cm�>

82016�40 / <�17,6�cm�>

81050�75 / <�18,6�cm�>

82049�30 / <�18,7�cm�>

82136�20 / <�18,8�cm�>

82056�90 / <�19,5�cm�>

82052�30 / <�21,4�cm�>

NATUURLIJKE RUBBER KAMMEN
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Polypropyleen (PP) of gewoon polypropeen staat bekend om zijn hoge weerstand tegen alle chemische 
producten en hoge temperaturen. PP is een hard en sterk materiaal dat eenvoudig gerecycleerd kan 
worden. Het wordt ook beschouwd als antibacterieel.

PRIJS €
83430�1102 <�12,5�cm�> 50�pcs 22,90
83009�1102 <�16,3�cm�> 50�pcs 19,90
83021�1102 <�19�cm�> 50�pcs 31,90
83109�1102 <�19,8�cm�> 50�pcs 18,90
83975�1102 <�20,1�cm�> 50�pcs 19,90
83955�11 <�20,4�cm�> 1�pc 1,40
83954�1102 <�21,2�cm�> 50�pcs 44,90
84875�31 <�21,5�cm�> 1�pcs 1,40
84187�38 <�18,5�cm�> 18�pcs 10,90
84183�3102 <�16�cm�> 50�pcs 30,90
84183�1102 <�10,2�cm�> 50�pcs 16,90

83430�1102 / Zakkam

83009�1102 / Knipkam

83021�1102 / Knipkam

83109�1102 / Toupeerkam

83975�1102 / Puntkam

83955�11 / Zakkam

83954�1102 / Zakkam

84875�31 / Puntkam

84187�38 / Afro stijlkam

84183�3102 / Afro stijlkam

84183�1102 / Afro stijlkam

POLYPROPYLEEN KAMMEN
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 AFROKAM  
 PRIJS € 

  84185�69   10 x 13�cm   12�pcs  9,90 
  84185�51   6 x 14,7�cm  0,90 

 84185�69 / Afro stijlkam  84185�51 / Afro stijlkam 

 BAMBOE KAMMEN 
 Milieuvriendelijk en duurzaam, dat is het assortiment Bamboe kammen van Sibel! Bamboe is een alternatief voor gewone houten kammen 
om ontbossing te voorkomen en om ons klimaat te beschermen. Het is ook bijzonder aan te bevelen voor haar en hoofdhuid dankzij de zacht 
afgeronde punten. Bamboe kammen zijn 100�% antistatisch en ultralicht. 

 Lichte, antistatische afrokammen in bamboehout. 
 PRIJS € 

  84821�01   <�9�cm�>   B1  3,70 
  84821�02   <�10,2�cm�>   B2  3,70 
  84821�03   <�14,9�cm�>   B3  3,70 
  84821�04   <�17,8�cm�>   B4  3,70 

 84821�01 / <�9�cm�> 

 84821�02 / <�10,2�cm�> 

 84821�03 / <�14,9�cm�> 

 84821�04 / <�17,8�cm�> 

 POLYPROPYLEEN KAMMEN 
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 FLATTOPPER  
 Speciale knipkam - horizontaal dankzij geïncorporeerde waterpas. 

 PRIJS € 
  84188�34   27,5 x 12,5�cm  19,90 

 WEDGE  
 Speciale knipkam - horizontaal dankzij geïncorporeerde waterpas. 

 PRIJS € 
  84188�44   27 x 11,5�cm  29,95 

 KAMREINIGERS 

 STRIPP  
 Comb-cleaner. 

 PRIJS € 
  40145�00  2,50 

 <�4,5�cm�> 

 FLATTOPPER KAMMEN 
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 D-MÉLI-MÉLO  
 De haarborstel van D-Méli-Mélo heeft fl exibele haartjes op drie verschillende hoogtes om optimaal ontknopen te verzekeren zonder het haar 
te beschadigen. Door de plastic haren kan de borstel op nat en droog haar gebruikt worden, of om producten aan te brengen tijdens haarver-
zorgingen. De haarborstel van D-Méli-Mélo kan op twee manieren vastgehouden worden: in de handpalm of aan het ergonomische handvat 
voor een totaalcomfort tijdens gebruik. Daarnaast is de borstel antistatisch en erg eenvoudig schoon te maken. 

 PRIJS € 
  84911�29   Black   <�18,5�cm�>  4,00 
  84911�34   Pink Glow   <�18,5�cm�>  4,00 
  84911�35   Simply Purple   <�18,5�cm�>  4,00 
  84911�36   Papaya Punch   <�18,5�cm�>  4,00 
  84911�37   Bleached Aqua   <�18,5�cm�>  4,00 

 84911�29 / Black 

 84911�34 / Pink Glow  84911�35 / Simply Purple 

 84911�36 / Papaya Punch  84911�37 / Bleached Aqua 

PRIJS

 ONTWARBORSTELS - D-MÉLI-MELO 
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 ILUMIPRO  
 De haarborstel van Ilumipro onderscheidt zich dankzij zijn innovatieve reactieve warmtetechnologie! De golvende nylon haren zijn geïnjecteerd 
met een reactieve warmtefunctie waardoor de haren rood worden wanneer ze verwarmd worden (+60°C°). De rode kleur van de haren geeft 
aan dat de borstel de perfecte stylingtemperatuur heeft. Wanneer de haren weer zwart worden, met of zonder de cold-burst-knop, is de bor-
stel afgekoeld en de styling klaar. Het resultaat is een langdurende haarstijl met maximaal volume vanaf de wortels. Het ultralichte verluchte 
handvat voorkomt zweten en heeft een zachte afwerking. 

 PRIJS € 
  84702�01   Ilumipro 25   Ø�25�mm   <�27�cm�>  11,00 
  84702�02   Ilumipro 32   Ø�32�mm   <�27�cm�>  11,90 
  84702�03   Ilumipro 43   Ø�43�mm   <�27�cm�>  13,00 
  84702�04   Ilumipro 53   Ø�53�mm   <�27�cm�>  13,90 

 84702�01 / Ø�25�mm 

 84702�02 / Ø�32�mm 

 84702�03 / Ø�43�mm 

 84702�04 / Ø�53�mm 

 THERMIC BRUSHES - ILUMIPRO 
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 PROTHERM  
 De haarborstel van Protherm heeft een keramische geventileerde cilinder met een breed gatenpatroon voor sneller drogen en perfecte styling. 
Het ultralichte handvat heeft een zachte anti-slipfunctie en de verdeelpunt maakt het erg eenvoudig het haar te verdelen. De antistatische 
nylon haren verzekeren een gezonde en glanzende look voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84700�41   Protherm 18   Ø�18�mm   <�24,2�cm�>  7,90 
  84700�42   Protherm 25   Ø�25�mm   <�25�cm�>  8,90 
  84700�43   Protherm 33   Ø�33�mm   <�25,9�cm�>  9,90 
  84700�44   Protherm 43   Ø�43�mm   <�26,6�cm�>  10,90 
  84700�45   Protherm 53   Ø�53�mm   <�27,6�cm�>  11,90 
  84700�46   Protherm 65   Ø�65�mm   <�28,7�cm�>  12,90 

 84700�41 / Ø�18�mm  84700�42 / Ø�25�mm  84700�43 / Ø�33�mm 

 84700�44 / Ø�43�mm  84700�45 / Ø�53�mm  84700�46 / Ø�65�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - PROTHERM 
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 PROFOLD  
 De keramische cilinder van de haarborstel van Profold is extra lang met een lengte van 12,5�cm! Dat maakt het mogelijk voor de borstel om 
de warmte gelijkmatiger te verdelen over de haarplukken. De antistatische haren zijn omhuld door toermalijn en ionen voor extra gladde en 
zachte haren. De meest praktische generatie borstelhandvaten heeft nu een vouwbare verdeelpunt die nooit kwijt kan raken. De rubberen 
antislipafwerking van de handvaten verzekert gebruikscomfort. Bereik het perfect geföhnde kapsel met Profold! 

 PRIJS € 
  84700�61   Profold 25   Ø�25�mm   <�29�cm�>  10,90 
  84700�62   Profold 33   Ø�33�mm   <�29�cm�>  11,90 
  84700�63   Profold 43   Ø�43�mm   <�29�cm�>  13,90 
  84700�64   Profold 53   Ø�53�mm   <�29�cm�>  15,90 
  84700�65   Profold 65   Ø�65�mm   <�30�cm�>  17,90 

 84700�61 / Ø�25�mm  84700�62 / Ø�33�mm  84700�63 / Ø�43�mm 

 84700�64 / Ø�53�mm  84700�65 / Ø�65�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - PROFOLD 
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 CERAMICPRO  
 De haarborstel van Ceramicpro heeft een unieke keramische cilinder die half bedekt is met haartjes van everzwijnen en nylon en een andere 
helft die onbedekt is. De keramische cilinder zonder haren doet dienst als krultang aangezien het de warmte afbuigt tijdens het borstelen en 
de warmte terug naar het haar stuurt voor een snellere en meer effi ciënte styling. De combinatie van nylon- en everzwijnenharen hydrateert de 
haarcuticula en geeft het haar een prachtige glans. Het speciale handvat heeft een anti-slipfunctie en heeft een verdeelpunt. 

 PRIJS € 
  84701�01   Ceramicpro 25   Ø�25�mm   <�27�cm�>  6,90 
  84701�02   Ceramicpro 32   Ø�32�mm   <�27�cm�>  7,90 
  84701�03   Ceramicpro 43   Ø�43�mm   <�27�cm�>  8,90 
  84701�04   Ceramicpro 53   Ø�53�mm   <�27�cm�>  9,90 
  84701�05   Ceramicpro 65   Ø�65�mm   <�27�cm�>  10,90 

 84701�01 / Ø�25�mm  84701�02 / Ø�32�mm 

 84701�03 / Ø�43�mm  84701�04 / Ø�53�mm  84701�05 / Ø�65�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - CERAMICPRO 
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 CERAM-X  
 Hoogstaande thermische borstel met cilinder met keramische coating en antistatische nylon haren, geschikt voor alle haartypes. Het antislip-
handvat heeft een rubberen greep en een verdeelpunt. Deze bestseller biedt echt geweldige kwaliteit voor de prijs! 

 PRIJS € 
  84710�07   Ceram-X 18   Ø�18�mm   <�26,2�cm�>  11,90 
  84710�08   Ceram-X 25   Ø�25�mm   <�26,2�cm�>  12,90 
  84710�09   Ceram-X 32   Ø�32�mm   <�26,2�cm�>  13,90 
  84710�10   Ceram-X 38   Ø�38�mm   <�26,2�cm�>  14,90 
  84710�11   Ceram-X 43   Ø�43�mm   <�27�cm�>  15,90 
  84710�12   Ceram-X 53   Ø�53�mm   <�27�cm�>  16,90 
  84710�18   Ceram-X 65   Ø�65�mm   <�27,6�cm�>  18,90 
  84710�19   Ceram-X 80   Ø�80�mm   <�27,6�cm�>  20,90 

 84710�07 / Ø�18�mm  84710�08 / Ø�25�mm  84710�09 / Ø�32�mm  84710�10 / Ø�38�mm 

 84710�11 / Ø�43�mm  84710�12 / Ø�53�mm  84710�18 / Ø�65�mm  84710�19 / Ø�80�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - CERAM-X 
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 THERM XENOS  
 Een onmisbaar product voor elke kapper: de haarborstel van Therm Xenos met zijn antistatische eigenschap en de nylon haren voor alle haar-
types. Deze thermische borstel heeft een cilinder met keramische coating, waardoor hete föhnsessies zorgen voor een haarstijl met geweldig 
volume. Het handvat bevat een verdeelpunt om het haar eenvoudiger in verschillende secties te verdelen. 

 PRIJS € 
  84602�52   Therm Xenos 25   Ø�25�mm   <�25�cm�>  5,50 
  84603�02   Therm Xenos 30   Ø�30�mm   <�25�cm�>  5,50 
  84604�02   Therm Xenos 40   Ø�40�mm   <�25�cm�>  6,50 
  84605�02   Therm Xenos 50   Ø�50�mm   <�25�cm�>  7,50 
  84605�82   Therm Xenos 58   Ø�58�mm   <�25�cm�>  8,50 

 84602�52 / Ø�25�mm 

 84603�02 / Ø�30�mm 

 84604�02 / Ø�40�mm 

 84605�02 / Ø�50�mm 

 84605�82 / Ø�58�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - THERM XENOS 
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 AZUROSE  
 Aantrekkelijke display voor 12 kwalitatief hoogstaande borstels met de 4 best verkochte diameters. 25�mm - 33�mm - 43�mm - 53�mm. Elke 
borstel heeft golvende antistatische nylon haren voor betere greep en kan voor elk haartype gebruikt worden. De keramisch gecoate cilinder 
heeft een keramische laag, waardoor de warmte langer behouden wordt en de brede zeshoekige luchtgaatjes in de cilinder zorgen voor een 
geoptimaliseerde luchtstroom voor een uitstekend stylingresultaat. Het handvat heeft een rubberen afwerking en biedt goede greep bij het 
borstelen. 

 PRIJS € 
  66005�96   Azurose display   <�25,9 - 26,1 - 26,1 - 26,3�cm�>  129,90 
  66005�9601   Azurose 25   Ø�25�mm   <�25,9�cm�>  9,90 
  66005�9602   Azurose 33   Ø�33�mm   <�26,1�cm�>  10,90 
  66005�9603   Azurose 43   Ø�43�mm   <�26,1�cm�>  11,90 
  66005�9604   Azurose 53   Ø�53�mm   <�26,3�cm�>  12,90 

 66005�96 

 66005�9601 / Ø�25�mm  66005�9602 / Ø�33�mm  66005�9603 / Ø�43�mm  66005�9604 / Ø�53�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - AZUROSE 
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 THERM  
 De haarborstel Therm heeft een aluminium gecoate cilinder die de warmte zeer goed opneemt tijdens de brushing van het haar. De venti-
latiegaten in de cilinder zorgen voor luchtcirculatie, wat een gelijkmatige verdeling van warmte over de haarplukken verzekert. De cilinder 
wordt warm en kan daarom gebruikt worden om zelfs het dikste haar te temmen. Deze thermische borstel is perfect voor intensief gebruik in 
kapsalons voor alle haartypes dankzij de nylon haren. 

 PRIJS € 
  84611�12   Therm 9   Ø�9�mm   <�21�cm�>  3,90 
  84611�22   Therm 12   Ø�12�mm   <�22,5�cm�>  3,90 
  84611�42   Therm 16   Ø�16�mm   <�23�cm�>  4,50 
  84611�52   Therm 25   Ø�25�mm   <�23,6�cm�>  4,90 
  84611�62   Therm 33   Ø�33�mm   <�24,2�cm�>  6,50 
  84611�72   Therm 43   Ø�43�mm   <�25�cm�>  6,90 

 84611�12 / Ø�9�mm 

 84611�22 / Ø�12�mm 

 84611�42 / Ø�16�mm 

 84611�52 / Ø�25�mm 

 84611�62 / Ø�33�mm 

 84611�72 / Ø�43�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - THERM 
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 PROCOP  
 De haarborstel van Procop gebruikt één van de nieuwste technologieën op de markt! De cilinder en de golvende nylon haren hebben allebei 
een koperlaag. Koper is een uitstekende warmtegeleider en zal de warmte sneller en gelijkmatiger verdelen dan andere omhullingen. Koper 
heeft ook een antibacteriële functie en is erg hittebestendig. Dat zorgt voor tijdbesparende styling met hoge hitte voor fantastisch volume. Het 
ultralichte verluchte handvat voorkomt zweten en heeft een zachte afwerking. 

 PRIJS € 
  84702�11   Procop 25   Ø�25�mm   <�27�cm�>  11,00 
  84702�12   Procop 32   Ø�32�mm   <�27�cm�>  11,90 
  84702�13   Procop 43   Ø�43�mm   <�27�cm�>  13,00 
  84702�14   Procop 53   Ø�53�mm   <�27�cm�>  13,90 

 84702�11 / Ø�25�mm 

 84702�12 / Ø�32�mm 

 84702�13 / Ø�43�mm 

 84702�14 / Ø�53�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - PROCOP 
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 SILICON GEL  
 De Silicon gel thermische borstel onderscheidt zich door twee unieke kenmerken. Het eerste kenmerk is de met toermalijn gecoate cilinder 
die, vergeleken met een keramisch gecoate cilinder, meer negatieve ionen produceert voor snellere verwarming en om de hitte gelijkmatiger 
over de hele cilinder te verdelen. Het tweede kenmerk is het handvat van siliconen gel dat geweldige greep en comfort biedt tijdens het stylen. 
De antistatische nylon haren zorgen ervoor dat deze borstel geschikt is voor elk haartype. 

 PRIJS € 
  84832�52   Silicon gel 25   Ø�25�mm   <�25,8�cm�>  6,90 
  84833�32   Silicon gel 33   Ø�32�mm   <�25,8�cm�>  7,90 
  84834�42   Silicon gel 44   Ø�44�mm   <�25,8�cm�>  8,90 
  84835�32   Silicon gel 53   Ø�53�mm   <�25,8�cm�>  9,90 

 84832�52 / Ø�25�mm  84833�32 / Ø�32�mm 

 84834�42 / Ø�44�mm  84835�32 / Ø�53�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - SILICON GEL 
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 MULTIPRO KIT Ø 25-33-43-53  
 Welkom bij de nieuwste generatie thermische borstels met multiplex borstelharen. Elke kleur van de nylon borstelharen heeft zijn eigen functie: 
de rode rechte haren verzekeren een gladde brushing, de blauwe, licht golvende haren en de oranje golvende haren verzekeren extra greep 
tijdens het stylingproces. De Multipro-borstels combineren een cilinder met keramische coating met een zacht anti-slip-handvat. De set bevat 
4 borstels met een cilinderdiameter van 25�mm, 33�mm, 43�mm en 53�mm. 

 PRIJS € 
  84700�50   4 x 1�pcs   Ø�25-33-43-53�mm   <�26,5�cm�>  44,00 

 THERMISCHE BORSTELS - ROUND KIT 

 RONDE KIT Ø 19-25-31-43  
 De Round-set is onmisbaar voor elke startende kapper. Door de nylon haren kan het gebruikt worden voor alle types, en de met toermalijn 
gecoate keramische cilinder verdeelt de warmte gelijkmatig over de hele cilinder voor en snel en prachtig resultaat. Deze thermische borstels 
zijn antistatisch en zitten in een set met 4 borstels met een cilinderdiameter van 19�mm, 25�mm, 31�mm en 43�mm. 

 PRIJS € 
  84523�42   4 x 1�pcs   Ø�19-25-31-43�mm   <�24,5�cm�>  18,90 

Tourmalin
Ceramic

PRIJS

 THERMISCHE BORSTELS - MULTIPRO KIT 
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 BLUSH Ø 16-25-34-52  
 Een set thermische borstels aan lage prijs met alle vaakst gebruikte diameters? Dat is wat de Blush-set u biedt met de keramisch gecoate 
cilinder en nylon borstelharen. De thermische borstels in deze set zijn de beste basistools om de brushingtechnieken te leren. Deze Blush 
haarborstels zijn antistatisch en zitten in een set met 4 borstels met een diameter van 16�mm, 25�mm, 34�mm en 52�mm. 

 PRIJS € 
  84625�32   4 x 1�pcs   Ø�16-25-34-52�mm   <�24,3�cm�>  13,90 

 THERMISCHE BORSTELS - GRACE 

 GRACE  
 De Grace-set is de oplossing voor een vaak gebruikte techniek: thermische borstels in het haar laten tijdens een brushing. Met deze set kunt 
u tot zes dezelfde borstels voor één styling gebruiken. De nylon haren en de keramisch gecoate cilinder maken van deze thermische borstels 
de perfecte basistools voor een geweldig borstelresultaat. De set bevat 6 borstels met een diameter van 25�mm. 

 PRIJS € 
  84725�25   Grace 25   Ø�25�mm   <�24,5�cm�>  17,90 
  84725�33   Grace 33   Ø�33�mm   <�24,5�cm�>  21,90 

 84725�25 / Ø�25�mm  84725�33 / Ø�33�mm 

 THERMISCHE BORSTELS - BLUSH 
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 ALLURE  
 De aantrekkelijke haarborstel van Allure heeft een keramisch gecoate toermalijncilinder en een ABS-handvat. De nylon haren verzekeren een 
effectieve brushing voor alle haartypes en de met toermalijn gecoate keramische cilinder biedt betere prestaties voor het maximale stylingre-
sultaat. Het ergonomische anti-sliphandvat biedt meer controle bij elke styling en de verdeelpunt kan gebruikt worden om het haar te verdelen. 

 PRIJS € 
  84700�71   Allure 25   Ø�25�mm   <�28�cm�>  6,90 
  84700�72   Allure 32   Ø�32�mm   <�28�cm�>  7,90 
  84700�73   Allure 43   Ø�43�mm   <�28�cm�>  8,90 
  84700�74   Allure 53   Ø�53�mm   <�28�cm�>  9,90 

Tourmalin
Ceramic

 84700�71 / Ø�25�mm  84700�72 / Ø�32�mm  84700�73 / Ø�43�mm  84700�74 / Ø�53�mm 

PRIJS

 THERMISCHE BORSTELS - ALLURE 
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 CLASSIC  
 Deze klassieke ronde houten borstel heeft een extreem smalle cilinder voor de meest precieze krul- of stylingresultaten. De nylon haren zijn 
geschikt voor alle haartypes en het handvat in de vorm van een rattenstaart kan gebruikt worden om het haar te verdelen. Het anti-sliprubber 
op het houten handvat zorgt voor goede greep tijdens elke styling. 

 PRIJS € 
  84401�12   Classic 11   Ø�15�mm   <�25,5�cm�>  3,40 
  84401�22   Classic 12   Ø�20�mm   <�25,5�cm�>  3,90 
  84401�32   Classic 13   Ø�30�mm   <�25,5�cm�>  4,40 

 84401�12 / Ø�15�mm 

 84401�22 / Ø�20�mm 

 84401�32 / Ø�30�mm 

 CLASSIC  
 De ronde houten haarborstel van Classic heeft antistatische balvormige nylon haren, die een zacht gevoel op de hoofdhuid geven en die per-
fect zijn om zelfs het stugste haar te ontwarren. De houten cilinder geleidt de warmte niet en is daarom perfect voor de gevoeligere haartypes 
of hoofdhuid. De haarborstel van Classic heeft een rubberen anti-sliphandvat voor maximale greep. Deze borstel kan op nat en droog haar 
gebruikt worden. 

 PRIJS € 
  84401�42   Classic 14   Ø�20�mm   <�21�cm�>  3,90 
  84401�52   Classic 15   Ø�30�mm   <�21,4�cm�>  4,40 
  84401�62   Classic 16   Ø�40�mm   <�21,5�cm�>  4,90 

 84401�42 / Ø�20�mm 

 84401�52 / Ø�30�mm 

 84401�62 / Ø�40�mm 

PRIJS

PRIJS

 RONDE BORSTELS - CLASSIC 
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 CLASSIC  
 Een andere Classic in het assortiment van ronde houten borstels, zijn deze borstels gemaakt van varkenshaar voor gebruik op dun of normaal 
haar. Natuurlijke varkensharen stimuleren de hoofdhuid en verdelen de natuurlijke oliën van de hoofdhuid over de haarplukken, wat zorgt voor 
een gezonde glans. De houten cilinder geleidt de warmte niet en is daarom perfect voor de gevoeligere haartypes of hoofdhuid. Het rubberen 
antisliphandvat heeft een rubberen greep en een verdeelpunt. 

 PRIJS € 
  84583�02   Classic 28   Ø�40�mm   <�23,4�cm�>  7,90 
  84583�12   Classic 29   Ø�45�mm   <�24�cm�>  8,90 
  84583�22   Classic 30   Ø�55�mm   <�24�cm�>  9,90 
  84583�32   Classic 31   Ø�58�mm   <�24�cm�>  10,90 
  84583�42   Classic 32   Ø�70�mm   <�24,4�cm�>  11,90 
  84583�52   Classic 33   Ø�75�mm   <�24,4�cm�>  12,90 

 84583�02 / Ø�40�mm 

 84583�12 / Ø�45�mm 

 84583�22 / Ø�55�mm 

 84583�32 / Ø�58�mm 

 84583�42 / Ø�70�mm 

 84583�52 / Ø�75�mm PRIJS

 RONDE BORSTELS - CLASSIC 
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 CLASSIC  
 De ronde houten haarborstel van Classic bevat varkenshaar, wat vooral voor dun tot normaal haar gebruikt wordt. Natuurlijke varkensharen 
stimuleren de natuurlijke oliën van de hoofdhuid, wat zorgt voor een gezonde glans en minder kroezend haar. De houten cilinder geleidt de 
warmte niet en is daarom perfect voor de gevoeligere haartypes of hoofdhuid. De haarborstel van Classic heeft een rubberen anti-sliphandvat 
voor maximale greep. 

 PRIJS € 
  84561�32   Classic 61   Ø�30�mm   <�20,5�cm�>  5,90 
  84581�32   Classic 62   Ø�40�mm   <�20,5�cm�>  6,90 
  84581�47   Classic 63   Ø�45�mm   <�20,5�cm�>  7,90 
  84581�57   Classic 64   Ø�55�mm   <�20,5�cm�>  8,90 
  84581�87   Classic 65   Ø�60�mm   <�20,5�cm�>  9,90 
  84581�67   Classic 66   Ø�70�mm   <�20,5�cm�>  10,90 

 84561�32 / Ø�30�mm 

 84581�32 / Ø�40�mm 

 84581�47 / Ø�45�mm 

 84581�57 / Ø�55�mm 

 84581�87 / Ø�60�mm 

 84581�67 / Ø�70�mm 

PRIJS

 RONDE BORSTELS - CLASSIC 
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 DECOPRO  
 De ronde houten haarborstel van Decopro met stekelvarkenshaar (varken en nylon) onderscheidt zich echt door het unieke decoratieve 
ontwerp. De gemengde haren combineren het beste van beide werelden: het ontklitten van dun en normaal haar, maar tegelijkertijd een 
glanzende schijn geven dankzij het verdelen van de natuurlijke oliën over het haar. Het hout geleidt de warmte niet en is daarom perfect voor 
de gevoeligere haartypes of hoofdhuid. 

 PRIJS € 
  84700�81   Decopro 25   Ø�25�mm   <�24�cm�>  8,90 
  84700�82   Decopro 30   Ø�30�mm   <�24�cm�>  10,90 
  84700�83   Decopro 40   Ø�40�mm   <�24�cm�>  12,90 

 84700�81 / Ø�25�mm  84700�82 / Ø�30�mm  84700�83 / Ø�40�mm 

 RONDE BORSTELS - DECOPRO 
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 COSMOS  
 De ronde houten haarborstel van Cosmos is een must-have voor elke brushing. De antistatische balvormige nylon haren geven een zacht 
gevoel op de hoofdhuid die perfect zijn om zelfs het stugste haar te ontwarren. Het houden handvat bevat een rubberen ring voor meer greep. 

 PRIJS € 
  84621�32   Cosmos 25   Ø�25�mm   <�21,4�cm�>  3,50 
  84621�42   Cosmos 35   Ø�35�mm   <�21,4�cm�>  4,00 
  84621�52   Cosmos 45   Ø�45�mm   <�21,4�cm�>  4,50 

 84621�32 / Ø�25�mm  84621�42 / Ø�35�mm  84621�52 / Ø�45�mm 

 RONDE BORSTELS - COSMOS 
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 DECOPAD NYLON  
 De ovalen haarborstel van Decopad met nylon haren verzekert een effectieve brushing voor alle haartypes. Het kussen volgt de vorm van de 
hoofdhuid en voorkomt zo beschadiging aan de hoofdhuid of het afbreken van het haar.  De L-versie wordt aanbevolen voor langer haar, de 
S-versie wordt aanbevolen voor korter haar. 

 PRIJS € 
  84701�24   Decopad L Nylon   <�23�cm�>  10,90 
  84701�25   Decopad S Nylon   <�22,3�cm�>  9,90 

 84701�24 / L Nylon  84701�25 / S Nylon 

 DECOPAD  
 De ovalen haarborstel van Decopad bevat een fantastische combinatie van varkenshaar en nylon haar en is daarom geschikt voor elk haartype. 
De gemengde haren combineren het beste van beide werelden: het ontklitten van het haar, maar tegelijkertijd een glanzende schijn geven 
dankzij het verdelen van de natuurlijke oliën over het haar. Het kussen volgt de vorm van de hoofdhuid en voorkomt zo beschadiging aan de 
hoofdhuid of het afbreken van het haar. De L-versie wordt aanbevolen voor langer haar, de S-versie wordt aanbevolen voor korter haar. 

 PRIJS € 
  84701�22   Decopad L   <�23�cm�>  11,90 
  84701�23   Decopad S   <�22,3�cm�>  10,90 

 84701�22 / L  84701�23 / S 

 DECOPAD XL  
 De platte haarborstel van Decopad met varkenshaar ontwart het haar gemakkelijk, 
masseert tegelijkertijd de hoofdhuid en houdt het haar gevoed door natuurlijke oliën. 
Het kussen van zacht rubber volgt de vorm van de hoofdhuid en minimaliseert zo 
beschadiging aan de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Deze platte haarborstel 
wordt aanbevolen voor lang dun tot normaal haar en is geschikt voor dagelijks gebruik. 

 PRIJS € 
  84701�21   <�25�cm�>  14,90 

 PNEUMATISCHE HOUTEN BORSTELS - DECOPAD 
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 CLASSIC 641  
 De platte haarborstel van Classic met balvormige nylon haren in 13 
rijen ontwart dik of stug haar moeiteloos. Het kussen van zacht rubber 
volgt de vorm van de hoofdhuid en minimaliseert zo beschadiging aan 
de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Deze platte haarborstel 
wordt aanbevolen voor lang dun tot normaal haar en is geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

 PRIJS € 
  84558�32  7,90 

 <�25,2�cm�> 

 CLASSIC 642  
 De platte haarborstel van Classic met varkenshaar in 13 rijen ontwart 
het haar gemakkelijk, masseert tegelijkertijd de hoofdhuid en houdt 
het haar gevoed door natuurlijke oliën. Het kussen van zacht rubber 
volgt de vorm van de hoofdhuid en minimaliseert zo beschadiging aan 
de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Deze platte haarborstel 
wordt aanbevolen voor lang dun tot normaal haar en is geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

 PRIJS € 
  84559�32  13,90 

 <�25,2�cm�> 

 CLASSIC 40  
 De ovalen haarborstel van Classic heeft balvormige metalen haren in 
9 rijen, die zelfs de ergste knopen doen verdwijnen. Deze borstel kan 
door natuurlijke golven en krullen kammen zonder de textuur eruit te 
halen. De borstel wordt aanbevolen voor het ontklitten en stylen van 
droog haar. De borstel kan niet gebruikt worden in combinatie met 
hitte, op nat haar of extensions. 

 PRIJS € 
  84566�32  5,50 

 <�21,8�cm�> 

 CLASSIC 44  
 De ovalen haarborstel van Classic bevat varkenshaar in 9 rijen, wat 
vooral voor dun tot normaal haar gebruikt wordt. Natuurlijke var-
kensharen stimuleren de natuurlijke oliën van de hoofdhuid, wat 
zorgt voor een gezonde glans en minder kroezend haar. Het kussen 
volgt de vorm van de hoofdhuid en voorkomt zo beschadiging aan de 
hoofdhuid of het afbreken van het haar. 

 PRIJS € 
  84535�32  7,90 

 <�21,8�cm�> 

 CLASSIC 73  
 De ovalen haarborstel van Classic bevat varkenshaar in 9 rijen, wat 
vooral voor dun tot normaal haar gebruikt wordt. Natuurlijke var-
kensharen stimuleren de natuurlijke oliën van de hoofdhuid, wat 
zorgt voor een gezonde glans en minder kroezend haar. Het kussen 
volgt de vorm van de hoofdhuid en voorkomt zo beschadiging aan 
de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Deze grote versie wordt 
aanbevolen voor langer haar. 

 PRIJS € 
  84586�32  6,90 

 <�21,8�cm�> 

 CLASSIC 74  
 De ovalen haarborstel van Classic bevat varkenshaar in 7 rijen, wat 
vooral voor dun tot normaal haar gebruikt wordt. Natuurlijke var-
kensharen stimuleren de natuurlijke oliën van de hoofdhuid, wat 
zorgt voor een gezonde glans en minder kroezend haar. Het kussen 
volgt de vorm van de hoofdhuid en voorkomt zo beschadiging aan 
de hoofdhuid of het afbreken van het haar. De kleine versie wordt 
aanbevolen voor korter haar. 

 PRIJS € 
  84586�22  5,90 

 <�17�cm�> 

PRIJS
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 COPRO  
 De haarborstel van Copro heeft haren met koper, die natuurlijke ophoping op de hoofdhuid verminderen. Door het elimineren van ophopingen 
in het haar, zorgt deze borstel ervoor dat het haar er gezonder en stralend uitziet. Koper heeft een antibacteriële functie. De fl exibele kussens 
bieden comfort bij het borstelen en masseren zachtjes de hoofdhuid. De koperen haren zijn perfect voor gebruik bij normaal tot dik haar en 
het handvat heeft een afwerking van wit hout. De borstel kan niet gebruikt worden in combinatie met hitte, op nat haar of extensions. 

 PRIJS € 
  84702�21   Copro L   <�21,8�cm�>  11,00 
  84702�22   Copro XL   <�23,2�cm�>  13,00 
  84702�23   Copro M   <�21,8�cm�>  9,90 

 84702�21 / L 

 84702�22 / XL 

 84702�23 / M 

 PNEUMATISCHE BORSTELS - GASPRO 
 De unieke Gaspro-borstel is een echt lichtgewicht dankzij zijn holle ergonomische handvat. Hij is zeer comfortabel in gebruik en heeft een 
elegante koperkleurige afwerking. 

 GASPRO 1  
 De balvormige nylon haren in combinatie met 
de zachte kussens zijn mild voor het haar & 
de hoofdhuid en zijn perfect voor het ontklit-
ten en stylen van het haar met een gladde en 
glanzende afwerking. 

 PRIJS € 
  84701�11  7,90 

 <�25,5�cm�> 

 GASPRO 2  
 De wet-type haren van de borstel zijn kleine 
nylon haren met comfortabele ronde topjes 
om het haar vlot te borstelen en voor een mild 
gevoel op de hoofdhuid, wat ondersteund 
wordt door het zachte kussen. Deze borstel 
kan op nat en droog haar gebruikt worden. 

 PRIJS € 
  84701�13  9,90 

 <�25,5�cm�> 

 GASPRO 3  
 Het kussen van zacht rubber volgt de vorm 
van de hoofdhuid en minimaliseert zo 
beschadiging aan de hoofdhuid of het afbre-
ken van het haar. Het stekelvarkenshaar van 
deze borstel combineert varkenshaar met 
balvormige nylon haren en biedt een goede 
brushing voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84701�12  11,90 

 <�25,5�cm�> 
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 84701�42 / L  84701�41 / S 

 PNEUMATISCHE BORSTELS - PADDLE 

 PADDLE 500  
 De platte haarborstel met balvormige nylon 
haren in 13 rijen ontwart dik of stug haar 
moeiteloos. Het kussen van zacht rubber 
volgt de vorm van de hoofdhuid en minima-
liseert zo beschadiging aan de hoofdhuid of 
het afbreken van het haar. Deze antistatische 
platte haarborstel wordt aanbevolen voor 
lang dun tot normaal haar en is geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

 PRIJS € 
  84598�32  6,90 

 <�24,5�cm�> 

 PADDLE 503  
 De haarborstel van Paddle met varkenshaar 
in 13 rijen ontwart het haar gemakkelijk, 
masseert tegelijkertijd de hoofdhuid en houdt 
het haar gevoed door natuurlijke oliën. Het 
kussen van zacht rubber volgt de vorm van 
de hoofdhuid en minimaliseert zo beschadi-
ging aan de hoofdhuid of het afbreken van 
het haar. Deze platte haarborstel wordt aan-
bevolen voor lang dun tot normaal haar en is 
geschikt voor dagelijks gebruik. 

 PRIJS € 
  84598�42  13,90 

 <�24,5�cm�> 

 PADDLE 504  
 De platte haarborstel met stekelvarkenshaar 
in 13 rijen, een combinatie van varkenshaar 
en balvormige nylon haren. De gemengde 
haren combineren het beste van beide werel-
den: het ontklitten van het haar, maar tege-
lijkertijd een glanzende schijn geven dankzij 
het verdelen van de natuurlijke oliën over 
het haar. Het kussen volgt de vorm van de 
hoofdhuid en voorkomt zo beschadiging aan 
de hoofdhuid of het afbreken van het haar. 
Deze platte haarborstel wordt aanbevolen 
voor lang normaal haar en is geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

 PRIJS € 
  84598�52  11,90 

 <�24,5�cm�> 

 PROPAD  
 De platte haarborstel van Propad heeft extra lange antistatische nylon haren. Dankzij de balvormige nylon haren, die 7�mm langer zijn dan 
normale borstelharen, penetreren ze zelfs dik haar en bereiken ze de hoofdhuid zonder moeite. Het kussen van zacht rubber volgt de vorm van 
de hoofdhuid en minimaliseert zo beschadiging aan de hoofdhuid of het afbreken van het haar. De gegraveerde diamantvorm op het handvat 
verzekert comfort en greep. De L-versie wordt aanbevolen voor dik, lang haar, de S-versie wordt aanbevolen voor normaal tot dik kort haar. 

 PRIJS € 
  84701�42   Propad L   <�26�cm�>  8,90 
  84701�41   Propad S   <�26�cm�>  7,90 
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AZUROSE M 
De aantrekkelijke pneumatische platte haarborstel van Azuroze heeft 
balvormige nylon haren voor een zacht gevoel op de hoofdhuid en 
is geschikt voor alle haartypes. De kussens van zacht rubber van 
beide borstels volgen de vorm van de hoofdhuid en minimaliseren 
zo beschadiging aan de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Het 
handvat heeft een rubberen afwerking en biedt goede greep bij het 
borstelen.

PRIJS €
66005�9701 11,90

<�26,9�cm�>

AZUROSE L 
De aantrekkelijke pneumatische ovalen haarborstel van Azuroze 
bevat varkenshaar om glanzend haar te verzekeren en kan gebruikt 
worden voor dun tot normaal haar. De kussens van zacht rubber van 
beide borstels volgen de vorm van de hoofdhuid en minimaliseren 
zo beschadiging aan de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Het 
handvat heeft een rubberen afwerking en biedt goede greep bij het 
borstelen.

PRIJS €
66005�9702 14,90

<�24,9�cm�>

AZUROSE DISPLAY 
Aantrekkelijke display voor 2 soorten van de best verkochte platte pneumatische haarborstels. De pneumatische platte haarborstel heeft 
balvormige nylon haren voor een zacht gevoel op de hoofdhuid en is geschikt voor alle haartypes. De pneumatische ovalen haarborstel bevat 
varkenshaar om glanzend haar te verzekeren en kan gebruikt worden voor dun tot normaal haar. De kussens van zacht rubber van beide 
borstels volgen de vorm van de hoofdhuid en minimaliseren zo beschadiging aan de hoofdhuid of het afbreken van het haar. Het handvat heeft 
een rubberen afwerking en biedt goede greep bij het borstelen.

PRIJS €
66005�97 149,90
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 CLASSIC 67  
 De ovalen haarborstel van Classic met nylon 
haren in 11 rijen verzekert een effectieve 
brushing voor alle haartypes. Het kussen 
volgt de vorm van de hoofdhuid en voorkomt 
zo beschadiging aan de hoofdhuid of het 
afbreken van het haar. Het handvat is ver-
vaardigd uit ABS-materiaal. 

 PRIJS € 
  84575�52  3,20 

 <�22,2�cm�> 

 CLASSIC 69  
 De ovalen haarborstel van Classic heeft bal-
vormige metalen haren in 11 rijen, die zelfs 
de ergste knopen doen verdwijnen. Deze 
borstel kan door natuurlijke golven en krullen 
kammen zonder de textuur eruit te halen. 

 PRIJS € 
  84595�52  3,10 

 <�22,2�cm�> 

 CLASSIC 71  
 De ovalen haarborstel van Classic heeft een 
combinatie van varkenshaar en extra lange 
nylon haren in 11 rijen. De gemengde haren 
combineren het beste van beide werelden: 
het ontklitten van het haar, maar tegelijkertijd 
een glanzende schijn geven dankzij het ver-
delen van de natuurlijke oliën over het haar. 
Deze grote versie wordt aanbevolen voor lan-
ger haar. 

 PRIJS € 
  84585�32  3,90 

 <�22,2�cm�> 

 CLASSIC 72  
 De ovalen haarborstel van Classic heeft een 
combinatie van varkenshaar en extra lange 
nylon haren in 7 rijen. De gemengde haren 
combineren het beste van beide werelden: 
het ontklitten van het haar, maar tegelijkertijd 
een glanzende schijn geven dankzij het ver-
delen van de natuurlijke oliën over het haar. 
De kleine versie wordt aanbevolen voor korter 
haar. 

 PRIJS € 
  84582�32  2,60 

 <�18,2�cm�> 

 CLASSIC 73  
 De ovalen haarborstel van Classic bevat 
varkenshaar in 7 rijen, wat vooral voor dun 
tot normaal haar gebruikt wordt. Natuurlijke 
varkensharen stimuleren de natuurlijke 
oliën van de hoofdhuid, wat zorgt voor een 
gezonde glans en minder kroezend haar. De 
kleine versie wordt aanbevolen voor korter 
haar. 

 PRIJS € 
  84545�42  3,40 

 <�18,2�cm�> 

 CLASSIC 74  
 De ovalen haarborstel van Classic bevat var-
kenshaar in 11 rijen, wat vooral voor dun 
tot normaal haar gebruikt wordt. Natuurlijke 
varkensharen stimuleren de natuurlijke oliën 
van de hoofdhuid, wat zorgt voor een gezonde 
glans en minder kroezend haar. Deze grote 
versie wordt aanbevolen voor langer haar. 

 PRIJS € 
  84545�52  5,20 

 <�22,2�cm�> 

 <�18,2�cm�>  <�22,2�cm�>  <�22,6�cm�> 

 CLASSIC 75  
 De ovalen haarborstel van Classic bevat een 
fantastische combinatie van varkenshaar en 
nylon haren en is daarom geschikt voor elk 
haartype. De gemengde haren combineren 
het beste van beide werelden: het ontklitten 
van het haar, maar tegelijkertijd een glan-
zende schijn geven dankzij het verdelen van 
de natuurlijke oliën over het haar. De kleine 
versie wordt aanbevolen voor korter haar. 

 PRIJS € 
  84555�42  2,40 

 CLASSIC 76  
 De ovalen haarborstel van Decopad bevat 
een fantastische combinatie van varkenshaar 
en nylon haar en is daarom geschikt voor elk 
haartype. De gemengde haren combineren 
het beste van beide werelden: het ontklitten 
van het haar, maar tegelijkertijd een glan-
zende schijn geven dankzij het verdelen van 
de natuurlijke oliën over het haar. Deze grote 
versie wordt aanbevolen voor langer haar. 

 PRIJS € 
  84555�52  3,50 

 CLASSIC 79  
 De ovalen haarborstel van Classic heeft extra 
lange antistatische nylon haren die zelfs 
dik haar kunnen doordringen en de hoofd-
huid moeiteloos bereiken. Het kussen volgt 
de vorm van de hoofdhuid en voorkomt zo 
beschadiging aan de hoofdhuid of het afbre-
ken van het haar. Het handvat is vervaardigd 
uit ABS-materiaal. Deze haarborstel wordt 
aanbevolen voor normaal tot dik haar. 

 PRIJS € 
  84537�92  2,50 
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 PROVENT  
 De haarborstel van Provent is een holle verluchte borstel met extra lange antistatische nylon haren. Dankzij de balvormige nylon haren die 
7�mm langer zijn dan gewone haren, gaan ze zelfs goed door dik haar en bereiken ze moeiteloos de hoofdhuid. De holle vorm past perfect 
op de hoofdhuid en geeft een sensationeel gevoel van welbehagen tijdens het borstelen van het haar. De gegraveerde diamantvorm op het 
handvat verzekert comfort en greep. De S-versie wordt aanbevolen voor normaal tot dik kort haar, de L-versie wordt aanbevolen voor normaal 
tot dik, lang haar. 

 PRIJS € 
  84701�43   Provent S   <�26�cm�>  5,90 
  84701�44   Provent L   <�26�cm�>  6,90 

 84701�43 / S  84701�44 / L 

 VERLUCHTE BORSTELS - PROFLEX 

 PROFLEX  
 De geventileerde Provent-borstel bevat een fantastische combinatie van varkenshaar en nylon haren en is daarom geschikt voor elk haartype. 
De gemengde haren combineren het beste van beide werelden: het ontklitten van het haar, maar tegelijkertijd een glanzende schijn geven 
dankzij het verdelen van de natuurlijke oliën over het haar. Het uniek golvende en fl exibele ontwerp van deze verluchte borstels verzekert een 
betere luchtstroom om zo de droogtijd te verminderen. Het ergonomische ultralichte handvat heeft een zachte afwerking voor uitstekende 
controle.De S-versie wordt aanbevolen voor normaal kort haar, de L-versie wordt aanbevolen voor normaal lang haar. 

 PRIJS € 
  84700�21   Profl ex S   <�25�cm�>  7,50 
  84700�22   Profl ex L   <�25�cm�>  8,50 
  84700�20   Display 2 x 4�pcs  63,90 

 84700�21 / S  84700�22 / L 

 84700�20 / Display 

PRIJS

PRIJS
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 TUNNEL VENT  
 Antistatische tunnelborstel met balvormige nylon haren in 7 rijen en rubberen greep. Het geventileerde ontwerp van deze borstel zorgt voor 
een betere luchtstroom om de droogtijd te verkorten. Geschikt voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84509�32         1,90 
  84509�9208         1,90 

 84509�32 / <�21,4�cm�> 

 84509�9208 

 VERLUCHTE BORSTELS - PROLINE 

 PROLINE  
 Antistatische geventileerde borstel met balvormige nylon haren in 6 rijen en rubberen greep. Het geventileerde ontwerp van deze borstel zorgt 
voor een betere luchtstroom om de droogtijd te verkorten. Geschikt voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84614�32   Proline 285   <�19,6�cm�>  2,30 
  84616�32   Proline 284   <�21,6�cm�>  2,50 
  84618�32   Proline 283   <�21,2�cm�>  2,70 

 84614�32 / <�19,6�cm�>  84616�32 / <�21,6�cm�>  84618�32 / <�21,2�cm�> 
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 CROC L  
 Standaard tunnelborstel met balvormige nylon haren in 7 rijen en plastic handvat. 
Geschikt voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84504�3102   L   1�pc         1,40 
  84504�02   L box   24�pcs         25,90 

  84504�00   L box multicolour   24�pcs 

  

 25,90 

 84504�3102 / <�18,5�cm�> 

 84504�02 

 84504�00 

 CROC S BOX MULTICOLOUR  
 Doos met 48�geventileerde borstels met balvormige nylon haren in 5 rijen en plastic 
handvat. Geschikt voor alle haartypes. 

 PRIJS € 

  84505�00   S box multicolour   48�pcs 

  

 39,90  <�15,5�cm�> 

 VERLUCHTE BORSTELS - LINYLISS 

 LINYLISS  
 Deze haarborstel heeft varkensharen die de natuurlijke oliën van de hoofdhuid stimuleren, wat zorgt voor een gezonde glans en minder 
kroezend haar. De haarborstel van Linyliss heeft een antisliphandvat en is ideaal voor gebruik in combinatie met een haardroger of stijlstang. 
De kern van de borstel bevat met toermalijn omhulde keramische platen om de hitte tijdens een brushing gelijkmatig te verdelen over alle 
haarplukken. Daarom is het de perfecte partner voor stijl en glanzend haar. 

 PRIJS € 
  84700�01   1�pc         8,40 

  84700�18   Display 12�pcs 
    

 99,90 

Tourmalin
Ceramic

 84700�01 / <�23,5�cm�>  84700�18 

PRIJS
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 CLASSIC 57  
 Speciale haarborstel voor mannen met pure varkensharen in 8 rijen 
en een afwerking van zwart hout. 

 PRIJS € 
  84503�22  6,50 

 <�17,8�cm�> 

 CLASSIC 47  
 Speciale haarborstel voor mannen met pure varkensharen in 8 rijen 
en een afwerking van natuurlijk hout. 

 PRIJS € 
  84536�22  7,90 

 <�17,6�cm�> 

 CLASSIC 59  
 Haarborstel van Classic met pure varkensharen in 5 rijen en afwer-
king van zwart hout. 

 PRIJS € 
  84503�32  5,90 

 <�20,2�cm�> 

 CLASSIC 48  
 Haarborstel van Classic met pure varkensharen in 5 rijen en afwer-
king van natuurlijk hout. 

 PRIJS € 
  84536�32  6,90 

 <�20,2�cm�> 

 CLASSIC 60  
 Haarborstel van Classic met pure varkensharen in 4 rijen en afwer-
king van zwart hout. 

 PRIJS € 
  84503�02  5,50 

 <�21,3�cm�> 

 CLASSIC 49  
 Haarborstel van Classic met pure varkensharen in 4 rijen en afwer-
king van natuurlijk hout. 

 PRIJS € 
  84536�42  6,90 

 <�21,4�cm�> 

 CLASSIC 640  
 Haarborstel van Classic met pure varkensharen in 5 rijen en afwer-
king van natuurlijk hout. 

 PRIJS € 
  84556�62  6,90 

 <�22,2�cm�> 

 CLASSIC 56  
 Haarborstel van Classic met pure varkensharen in 7 rijen en afwer-
king van zwart hout. 

 PRIJS € 
  84503�12  5,90 

 <�20,5�cm�> 

PRIJS

PRIJS

PRIJS
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 CLASSIC 78  
 Touperen of stylen, deze Classic dress-outborstel met 3 rijen van puur varkenshaar 
combineert beiden op uitstekende wijze. De plastic punt van de haarborstel maakt het 
een perfecte tool om het haar te verdelen. 

 PRIJS € 
  84537�82  3,00 

 <�21�cm�> 

 CLASSIC 50  
 Touperen of stylen, deze Classic dress-outborstel met 3 rijen van puur varkenshaar 
combineert beiden op uitstekende wijze. De punt van natuurlijk hout van de haarbor-
stel maakt het een perfecte tool om het haar te verdelen. 

 PRIJS € 
  84536�62  4,90 

 <�23,4�cm�> 

 CLASSIC 77  
 Het stylen en ontklitten van extensions vereist een speciale aanpak. Deze dress-out-
borstel met nylon haren in 3 rijen kan moeiteloos door de extensions bewegen en de 
plastic punt van de kam is erg nuttig voor het weven van extensions. 

 PRIJS € 
  84537�72  2,30 

 <�21�cm�> 

 DRESS-OUTBORSTELS - TAQUINO 

Page  123  -  1  -  1 
 TAQUINO  
 Volume aan de wortels of een kapsel uit de jaren 90? Niets werkt beter dan een goede 
dress-outborstel, aangezien ze iedere haarpluk gemakkelijk grijpen om zo gigantisch 
veel volume en textuur te creëren. Het Taquino-display bevat 9 trendy/ toupeer-/
dress-outborstels met een combinatie van nylon haren en varkenshaar in 3 rijen, 
geschikt voor elk haartype. De plastic punt van de haarborstel maakt het een perfecte 
tool om het haar te verdelen. 

 PRIJS € 
  66005�98  25,90 

 <�22�cm�> 

 <�22�cm�> 
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 PROACTIVE  
 De haarborstels van Proactive zijn speciaal ontworpen voor gebruik aan het wasstation. Elke haarborstel heeft dubbele plastic haren voor een 
zacht gevoel aan de hoofdhuid en om het haar te ontwarren zonder de structuur van het haar te beschadigen. Het ultralichte materiaal van 
deze borstel is waterdicht, waardoor het perfect is voor zowel nat als droog haar. Er zijn twee maten beschikbaar: een grote versie voor lang 
haar en een kleine versie voor kort haar. 

 PRIJS € 

  84701�30   Display 2 x 6�pcs   <�16,5�cm�> & <�20,8�cm�> 
    

 64,90 

 PLATTE BORSTELS - PROACTIVE 
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 SALON 254  
 Antistatische geventileerde borstel met balvormige nylon haren in 7 
rijen en ultralicht handvat. Het geventileerde ontwerp van deze bor-
stel zorgt voor een betere luchtstroom om de droogtijd te verkorten. 
Geschikt voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84624�32  2,80 

 <�17,5�cm�> 

 SALON 253  
 Antistatische geventileerde borstel met balvormige nylon haren in 7 
rijen en ultralicht handvat. Het geventileerde ontwerp van deze bor-
stel zorgt voor een betere luchtstroom om de droogtijd te verkorten. 
Geschikt voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  84626�32  2,90 

 <�21,1�cm�> 

 SALON 252  
 Standaard platte haarborstel met balvormige metalen haren in 13 
rijen, die zelfs de ergste knopen doen verdwijnen. De borstel wordt 
aanbevolen voor het ontklitten en stylen van droog haar. De borstel 
kan niet gebruikt worden in combinatie met hitte, op nat haar of 
extensions. Deze ultralichte borstel is vervaardigd uit plastic materiaal 
en wordt aanbevolen voor normaal tot dik lang haar. 

 PRIJS € 
  84597�32  3,60 

 <�21,1�cm�> 

 SALON 251  
 Standaard platte haarborstel met balvormige metalen haren in 7 rijen, 
die zelfs de ergste knopen doen verdwijnen. De borstel wordt aanbe-
volen voor het ontklitten en stylen van droog haar. De borstel kan niet 
gebruikt worden in combinatie met hitte, op nat haar of extensions. 
Deze ultralichte borstel is vervaardigd uit plastic materiaal en wordt 
aanbevolen voor normaal tot dik kort haar. 

 PRIJS € 
  84596�32  3,90 

 <�22,2�cm�> 

 MASSAGEBORSTELS 

 MASSAGEBORSTEL  
 Door de plastic haren kan de borstel op nat en droog haar gebruikt worden, of om 
producten aan te brengen tijdens haarverzorgingen. Het geeft een aangenaam gevoel 
op de hoofdhuid en is eenvoudig schoon te maken na gebruik. 

 PRIJS € 
  84515�31  1,00 

 ø 9�cm 

 Reiniger ronde haarborstels, maakt haarborstels en kammen in alle vormen en maten schoon. 
 PRIJS € 

  00070�00  3,30 
  00070�01  4,50 

 00070�00 / <�12,5�cm�>  00070�01 / <�14,5�cm�> 

 BORSTELREINIGERS 

 PLATTE BORSTELS - SALON 
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 ZERO SHAVER  
De Barburys Marco Zero Shaver is de ultieme fi nishing tool: ontworpen voor het afwerken en mengen van vervaagde haar- en neklijnen en 
het verwijderen van verdwaalde haren. De goudfolie heeft grotere perforaties in de mesh, die het scheren vergemakkelijken en voorkomen dat 
het haar blokkeert. En dankzij de hypoallergene eigenschappen van de gouden mesh is er minder kans op huidirritaties of ingegroeide haren.
•  60�min autonomie (in medium modus)  
• 90�min oplaadtijd 
• Li-Ion batterij voor maximaal vermogen  
• 8000 rpm (medium modus), 10000 rpm (hoge snelheidsmodus)  
• roestvrij stalen mes 

• gouden titanium hypoallergene folie voor scheren zonder irritatie  
• USB-lader  
• borstel, zakje & hoes inbegrepen  
• 2 snelheden 

 PRIJS € 
  7830000  54,90 

 TONDEUSES 
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 SILVIO  
 De Silvio-tondeuse van Barburys is met zijn snoer perfect geschikt voor het zwaardere werk. Dankzij zijn magnetische motor is de tondeuse 
daarnaast ideaal geschikt voor continu gebruik. Met de handige duimknop verstelt u moeiteloos de snijlengte en textuur zonder de snijkop te 
vervangen. De Silvio-tondeuse past dankzij zijn ergonomische vorm comfortabel in uw hand. Daarnaast garandeert de uit hoogwaardig kool-
stofstaal vervaardigde snijkop  <�46�mm�> precisie in de structuur, voor een extra scherpe en langdurige look. 
•  mes van koolstofstaal
• verstelbare snijlengtes: van 0,9�mm tot 2�mm 
• krachtige magnetische motor met 4000 RPM
• verwisselbare snijkop: makkelijk te reinigen of te vervangen

• 6 opzetkammen: <�3-6-10-13-19-25�mm�>
• 3�m snoer
• bevat: beschermkap, tondeuse-olie en een schoonmaakborstel 

 PRIJS € 
  78100�10   Silvio  79,90 
  78100�1000   Snijkop - Silvio  29,90 
  78100�1001   Kammenset voor Silvio  4,90 

 78100�10 

 78100�1000 / Snijkop <�46�mm�>  78100�1001 / Set omkeerbare opzetkammen 
voor Silvio 3-6-10-13-19-25�mm. 

 TONDEUSES 
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 GEORGE  
 Ergonomische barberdroger. Deze revolutionaire barberdroger heeft een greeploos design voor de ultieme ergonomische brushing. De 2000W 
DC-motor maakt deze professionele haardroger krachtig, maar toch compact. De George barberhaardroger maakt het mogelijk uw haar te 
drogen met de techniek die door talloze professionele stylisten in de industrie verkozen wordt. 
•  DC-motor 2000 W
• luchtstroom: 109,2�m3/h
• 4 temperatuurinstellingen
• 3 snelheden

• 3�m snoer.
• mondstuk inbegrepen
• 520�g 

 PRIJS € 
  04400�86  49,90 

520 g

 HAARDROGERS 
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Draaiende barber pole lamp. U bent geen echte barbier zonder een barbierspaal! Barburys hercreëerde de traditionele barbierspaal om een 
vintage gevoel toe te voegen aan uw barbierszaak. Beschikbaar in verschillende afmetingen.
• LED-lampen
• binnen of buiten 
• stekker en aan/uit-knop moet binnen geïnstalleerd worden

• Ø�23�cm
• verschillende hoogtes verkrijgbaar

PRIJS €
77600�04 Montana <�77�cm�> 14 W 139,90
77600�03 Texas <�106�cm�> 22 W 169,90
77600�02 Nevada <�136�cm�> 38 W 179,90
77600�01 Alabama <�166�cm�> 44 W 199,90

77600�04 / Montana 77600�03 / Texas 77600�02 / Nevada 77600�01 / Alabama

BARBIERSPALEN
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 *Handdoeken niet inbegrepen 

 TOMMY  
 Draagbare en lichte handdoekstomer die tot 6 kleine Take Care handdoeken (ref. 
3500261 - 3500262) kan bevatten. De handdoeken hoeven niet vooraf te worden 
geweekt en ze zijn gebruiksklaar op 15�min. Ideaal voor scheerbeurten of schoon-
heidsbehandelingen. Bevat een houten pincet.* 

 PRIJS € 
  60130�05  79,90 

500 Watt

 HANDDOEKEN VOOR HET GELAAT 

 TAKE CARE  
 Handdoeken voor het gezicht. Perfect voor de towel steamer. 6013005. 

 PRIJS € 
  35002�61         15,90 
  35002�62         15,90 

460 g/m2

 35002�61 

 35002�62 

 SCHEERHANDDOEKEN 

 TWEEZIJDIGE HANDDOEKEN  
 Deze tweezijdige handdoeken zijn perfect voor barbiers: een gewafelde zijde voor 
knippen en scheren en een zachte zijde voor drogen. 

 PRIJS € 
  35131�00         29,90 
  35132�00         29,90 

550 g/m2

 35131�00  35132�00 

70
 c

m

20 cm

PRIJS

PRIJS PRIJS

 HANDDOEKVERWARMERS 
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 70779�50 / 5” 

 70779�60 / 6”  70779�70 / 7” 

 SCHEERPENNEN 

 RAZTOO  
 Ideaal voor het perfect omlijnen van gelaat en haar, het maken van 
“tribal” hair tattoos, hairstyling en het vormen van wenkbrauwen. Het 
mes is gemaakt van Japans roestvrij staal en is duurzaam en bestand 
tegen chemicaliën. De scheerpen moet omwille van hygiënische 
redenen na elk gebruik weggegooid worden. 
•  Gebruiksaanwijzing: de 

scherpe kant is aangeduid met 
een driehoekje. Gebruik deze 

kant van het mes om heel pre-
cies te scheren. 

 PRIJS € 
  77500�70  19,90 

 RAZTOO DELUXE  
 Ideaal voor het perfect omlijnen van gelaat en haar, het maken van 
“tribal” hair tattoos, hairstyling en het vormen van wenkbrauwen. De 
Raztoo scheerpen wordt geleverd met een handvat, vijf wegwerpbare 
meskoppen en een beschermkapje. Extra wegwerpbare meskoppen 
worden apart verkocht. 
•  Gebruiksaanwijzing: de 

scherpe kant is aangeduid met 
een driehoekje. Gebruik deze 

kant van het mes om heel pre-
cies te scheren. 

 PRIJS € 
  77500�71  39,90 
  77500�72   Wegwerpmesjes   10�pcs  19,90 

 77500�71 

 77500�72 / Wegwerpmesjes 

 SKY  
 Uitstekende rechte barbierschaar vervaardigd uit Japans 440C roestvrij staal, met een 
afwerking in mat zwart en verborgen schroeven voor een strak ontwerp. De gelijke 
handvaten en gepunte scheermesjes maken de schaar erg comfortabel voor dagelijks 
gebruik. 

 PRIJS € 
  70779�50   5”  89,90 
  70779�60   6”  89,90 
  70779�70   7”  89,90 

 BARBIERSCHAREN 
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 Traditionele kammen van natuurlijk palissanderhout. Het houten materiaal zorgt ervoor dat de kam antistatisch is en 
de verschillende vormen kunnen worden gebruikt voor alle haartypes. 

 ROSEWOOD  
 Rosewood handgemaakte kammen met een vintage look. 

 PRIJS € 
  84822�01   Rosewood 01   <�17,1�cm�>  4,50 
  84822�03   Rosewood 02   <�13�cm�>  4,50 
  84822�02   Rosewood 03   <�16,8�cm�>  4,50 
  84822�06   Rosewood 04   <�19,5�cm�>  4,50 
  84822�04   Rosewood 05   <�17,6�cm�>  4,50 
  84822�05   Rosewood 06   <�19�cm�>  4,50 
  84822�07   Mini Rosewood 07 x 36�pcs   <�7,4�cm�>  59,90 
  84822�08   Mini Rosewood 08 x 36�pcs   <�7,4�cm�>  59,90 

 84822�01 / <�17,1�cm�> 

 84822�03 / <�13�cm�> 

 84822�02 / <�16,8�cm�> 

 84822�06 / <�19,5�cm�> 

 84822�04 / <�17,6�cm�> 

 84822�05 / <�19�cm�> 

 84822�07 / <�7,4�cm�> 

 84822�08 / <�7,4�cm�> 

 BAARDMODELLEERKAMMEN 

 BARBERANG  
 Met de Barberang ziet uw baard, goatee of neklijn er steeds perfect uit. Neem uw 
scheerapparaat of -mes bij de hand, plaats de barberang voor uw gezicht en creëer zo 
perfecte lijnen. De kam gebruikt u om uw baard of snor te kammen of om olie aan te 
brengen. Voor zowel thuis- als professioneel gebruik. 

 PRIJS € 
  84822�10   Display 12�pcs  39,60 

PRIJS

 ROZENHOUT KAMMEN 

 BARBIER  /  KAMMEN EN BORSTELS 134   |



 Deze klassieke, robuuste borstels zijn vervaardigd uit everzwijnhaar om zelfs het wildste haar te temmen. Het tijdloze 
design met een diep bruine kleur maakt van elke borstel voor iedere kapper een must-have. 

 BILL  
 Kleine snorborstel. 

 PRIJS € 
  84823�01  59,90 

 <�11,5�cm�> 

 JACK  
 Kleine baardborstel 

 PRIJS € 
  84823�02  85,90 

 <�8,5�cm�> 

 RAY  
 Palmborstel - Ontworpen om als een ver-
lengde van de palm te voelen, slechts een 
paar keer kammen over het hele hoofd vol-
staat voor een goed verzorgd uiterlijk. 

 PRIJS € 
  84823�03  15,90 

 <�10�cm�> 

 LEO  
 Militaire borstel - Militaire haarborstels wor-
den zeer vaak gebruikt om baarden te bor-
stelen, omdat de korte, ruwe haren ideaal zijn 
om krullend haar te ontwarren. De donkere 
hardhouten handgrepen, dikke everzwijn-
haren en het compacte design maken alle-
maal deel uit van de reden waarom deze 
borstels mannen over de hele wereld blijven 
aantrekken. 

 PRIJS € 
  84823�04  9,90 

 <�12�cm�> 

 <�20�cm�> 

 LOUIS  
 Kleine Stylerborstel - Borstel om de baardha-
ren te doen glanzen en te ontwarren, zodat 
ze gezond en sterk blijven. U kunt deze bor-
stel ook gebruiken om verzorgingsproducten 
gelijkmatig over uw baard te verdelen. 

 PRIJS € 
  84823�06  12,90 

 <�21,5�cm�> 

 FRED  
 Club-borstel - Een combinatie van een klas-
sieke styler en een militaire haarborstel. De 
stevig opeengepakte borstelharen helpen om 
de hoofdhuid te stimuleren, gezonde oliën 
te verspreiden, en het haar een natuurlijke, 
glanzende uitstraling te geven. 

 PRIJS € 
  84823�07  13,90 

 <�17,5�cm�> 

 RALPH  
 Kledingborstel - Nylon borstelharen. 

 PRIJS € 
  84823�08  12,90 

 <�27�cm�> 

 WILLIAM  
 Nekborstel - Nylon borstelharen. 

 PRIJS € 
  84823�09  13,90 

 <�14�cm�> 

 OSCAR  
 Stylerborstel - De borstel is vervaardigd uit 
natuurlijk everzwijnhaar, tegelijkertijd zacht 
voor de individuele haren en stimulerend 
voor talgdistributie met een dikke, grove 
baard als resultaat. 

 PRIJS € 
  84823�05  10,90 

 HOUTEN BORSTELS 
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BAARDSHAMPOO 
Shampoo voor baarden reinigt de baard voorzichtig en verzacht tegelijkertijd de huid 
en haren. Voor een zacht, zijdeachtig resultaat dankzij de hydraterende eigenschap-
pen van arganolie.

PRIJS €
00017�68 1000�ml 29,90
00017�52 250�ml 8,90
00017�5250 50�ml 5,9000017�68 / 1000�ml

00017�52 / 250�ml00017�5250 / 50�ml

SHAMPOO VOOR ALLE HAARTYPES 
Milde 3-in-1-formule voor dagelijks gebruik voor lichaam en haar. Dit product is een 
shampoo, conditioner en moisturizer in één.
Maakt het haar glanzend en geeft het zijn natuurlijke zachtheid. Hydrateert en bestrijdt 
veroudering en droge huid.

PRIJS €
00017�63 1000�ml 29,90
00017�62 250�ml 9,5000017�63 / 1000�ml 00017�62 / 250�ml

ZILVERSHAMPOO 
Verwijdert de gele ondertonen en herstelt de glans van grijs en wit haar. 
Hydrateert het haar zodat het zachter aanvoelt en terug glanst.

PRIJS €
00017�65 1000�ml 29,90
00017�64 250�ml 9,5000017�65 / 1000�ml 00017�64 / 250�ml

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

VERZORGINGSPRODUCTEN

BARBIER / BARBIERSPRODUCTEN136   |



 BAARD CONDITIONER  
 Na het wassen moet u een baard extra hydrateren, zodat deze zacht 
en soepel blijft. Barburys Baard Conditioner zorgt voor een zijdezacht 
resultaat. 

 PRIJS € 
  00017�53  6,90 

150 ml  BAARDOLIE  
 Deze baardolie verzacht ruw en rebels haar. De plantaardige oliën 
voeden en hydrateren uw huid en haar terwijl ze uw baard lichtjes 
parfumeren. Leave-in. Niet spoelen. 

 PRIJS € 
  00017�56  9,90 

 30�ml 

 SCHEER- & AFTERSHAVEPRODUCTEN 

 SCHEERZEEP  
 Voor een traditionele scheerbeurt heeft u 
scheerzeep nodig. Bevochtig de Barburys 
Scheerzeep en schuim ze op met een kwast. 
Breng het aan op het gezicht met diezelfde 
kwast en scheer. Dankzij de unieke formule 
op basis van aluinsteen en karitéboter, voor-
komt u een branderige huid na het scheren. 

 PRIJS € 
  00017�09  11,90 

 SCHEERCRÈME  
 Voor mannen met een gevoelige huid, ontwik-
kelde Barburys ook een scheercrème. Laat 
eerst de Barburys Scheercrème opschuimen 
met een kwast en verdeel het over de huid. 
De crème zorgt er voor dat de haren van de 
baard zachter worden en dat het scheermes 
gemakkelijker over de huid glijdt. 

 PRIJS € 
  00017�50   1000�ml  29,90 
  00017�5050   50�ml  5,90 

 00017�50 / 1000�ml  00017�5050 / 50�ml 

 TRANSPARANTE 
SCHEERGEL  
 Voor de afwerking of voor de contouren 
van de baard kunt u beroep doen op de 
Transparante Scheergel. Dankzij deze gel ziet 
u de huid tijdens het scheren. Bevat Argan- 
en Jojoba-oliën voor extra hydratatie. 

 PRIJS € 
  00017�51  14,90 

PRIJS

PRIJS

 VERZORGINGSPRODUCTEN 
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 COUP’FEU  
 Breng de sticks aan op eventuele snijwondjes 
of geïrriteerde gebieden in uw gezicht na het 
scheren voor een onmiddellijk verzachtend 
gevoel. 

 PRIJS € 
  77188�10   1�pc  1,40 
  77188�99   Display 48�pcs  57,90 

 77188�10  77188�99 

 ALUINSTEEN  
 Met deze aluinsteen voorkomt u huidirritaties 
en kalmeert u de huid na het scheren. Het 
stopt het bloeden en ontsmet scheerwondjes. 
Aluin stopt het bloeden meteen en ontsmet 
kleine wondjes en irritaties. Het geeft boven-
dien een verfrissend gevoel. 

 PRIJS € 
  00017�40  5,90 

75 g

 HEMOSTATIC  
 Kleine wondjes zijn bij een scheerbeurt 
nauwelijks te voorkomen. Hemo Stop biedt 
onmiddellijk soelaas voor kleine wondjes, 
is verzachtend voor de huid en stopt elke 
bloeding. 

 PRIJS € 
  00017�38  4,90 

33 g

 HYDRATERENDE AFTERSHAVE BALSEM  
 Hydraterende aftershave balsem verzacht, hydrateert en herstelt de 
huid na het scheren. Verstevigt de huid en beschermt haar tegen 
irritaties. Product zonder alcohol. 
•  Gebruiksaanwijzing: Breng 

de balsem op het gezicht en 
de nek aan met kleine ronde 

bewegingen totdat het product 
volledig geabsorbeerd is. 

 PRIJS € 
  00017�5450   50�ml  9,90 
  00017�54   150�ml  19,90 

 00017�5450  00017�54 

 BANDIDO AFTERSHAVESPRAY  
 Ontdek de mannelijk maar frisse Bandido aftershave. Ruik heerlijk, 
voel u nog beter! 

 PRIJS € 
  00017�61  23,90 

 ANCHOR  
 Deze vernevelaar in roestvrij staal van Barburys wordt geleverd met 
een zwarte peer en een trechter en is perfect om traditionele eau 
de colognes te bewaren. Dit is het ideale product voor mannen die 
vernevelaars verkiezen boven verstuivers om de hele dag lekker te 
ruiken - leeg geleverd. 

 PRIJS € 
  77500�09  25,90 

 BAMBOO  
 De Barburys scheerspons is geschikt voor zowel het aanbrengen van 
scheerschuim als een grondige reiniging van de huid. De celstructuur 
van de spons creëert het perfecte schuim voor de ultieme scheerbeurt. 
Ze verfi jnt de poriën en elimineert zwarte puntjes, voor een stralende en 
jongere huid. Geschikt voor alle huidtypes. Klaar voor gebruik. 
•  Week de spons in water. Knijp 

het overtollige water uit de 
spons. U kunt uw favoriete 
scheerschuim voor het scheren 

toevoegen of een reinigend 
product gebruiken. Masseer de 
huid zachtjes. 

 PRIJS € 
  35602�02   1�pc  3,90 

PRIJS

 SCHEER- & AFTERSHAVEPRODUCTEN 
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 BAARD WAX  
 Een baard stijlen doet u met Barburys Baard Wax. Breng een beetje 
wax aan in de baard en bekom zo een strakke en verzorgde look. 

 PRIJS € 
  00017�55  7,90 

 SNORRENWAX  
 De kleurloze snorrenwax is ideaal om vorm te geven aan de snor en 
die te behouden. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contac-

teer uw groothandelaar. 
 PRIJS € 

  00017�57   Display van 24 st  99,60 

 BUILD IT  
 Doorzichtige extra-sterke fi xatiegel. Bouw 
zelf uw onverwoestbare look. Extreme en 
langdurige fi xatiegel voor alle haartypes. De 
geavanceerde formule werkt hydraterend en 
laat geen resten achter in het haar. Hij kan 
makkelijk worden verwijderd met een een-
voudige wasbeurt. 
•  Breng aan op nat of droog haar, kam of 

geef vorm met uw vingers, droog met een 
haardroger of laat drogen aan de lucht. 

 PRIJS € 
  00017�69  9,90 

 PUMP IT UP GEL  
 Sterke fi xatiegel met vochtinbrengende 
formule die het haar niet uitdroogt. Deze 
transparante gel staat garant voor resistente 
en fl exibele, niet-kleverige fi xatie. Hij laat 
geen resten na in het haar en kan makkelijk 
worden verwijderd door het haar gewoon te 
wassen. “Pump it Up”, voor een resistente en 
langdurige look. 
•  Breng aan op nat of droog haar, kam of 

geef vorm met uw vingers, droog met een 
haardroger of laat drogen aan de lucht. 

 PRIJS € 
  89400�02  11,90 

 HOLD IT 
FIBER GUM  
 Modelleervezelpasta om wilde effecten te 
creëren met een zachte fi xatie. Schenkt het 
haar volume en textuur, ongeacht of het lang, 
kort of krullend is. 
•  Aanbrengen op droog haar. Pomp 2/3 

dosissen op de hand, wrijf om de vezels los 
te maken en verspreid over het haar. 

 PRIJS € 
  89400�03  15,90 

 MATTE CLAY  
 Geeft het haar een natuurlijke, matte fi nish. Perfect voor gevormde, 
geboetseerde of warrige looks. 
•  Wrijf de vereiste hoeveel-

heid over uw handpalm en 
verdeel over het haar tot u de 
gewenste look heeft. 

 PRIJS € 
  00017�66  11,90 

 POMMADE  
 Geeft een schitterende glans en houdt het haar zacht en fl exibel in 
model. Perfect voor een casual kapsel met een glanzende en gestyled 
look. 
•  Verspreid de vereiste hoeveel-

heid over uw handpalm en 
verdeel over het haar tot u de 
gewenste look heeft. 

 PRIJS € 
  00017�67  11,90 

PRIJS

PRIJS

 STYLINGPRODUCTEN 
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 FLOOR DISPLAY  
 Dit compacte vloerdisplay is gemaakt van massief, duurzaam hout. 
Het bovenste gedeelte heeft een plexibescherming om b.v. scharen 
en scheerapparaten veilig op te presenteren. Ideaal om de product-
presentatie van Barburys in de winkel te optimaliseren. 

 PRIJS € 
  00017�70  350,00 

 BARBIER DISPLAY  
 Deze barbiersdisplay bevat alle producten om u te laten  kennismaken 
met de kwaliteit van Barburys: 1 baardshampoo, 1�baardconditioner, 
1�baardwax, 1 transparante scheergel, 1� scheerzeep, 1�aftershave 
balsem, 1 baardolie, 1 snorwax, 1 Coup’Feu, 1� aluinsteen, 
25�postkaarten. 

 PRIJS € 
  00001�87  119,90 

HYDRATERENDE LOTION VOOR TATTOOS 
Frist de kleur van een tattoo op. Houdt de huid perfect gehydrateerd en wordt snel 
geabsorbeerd. Houdt de huid glad zonder plakkerig gevoel. Breng aan over het hele 
lichaam, vooral op gebieden met tattoos. Geschikt voor dagelijks gebruik.
• LET OP: Niet aanbrengen op een 

recent gezette tattoo of op gebieden 
met wonden.

 PRIJS € 
 00017�71 13,90

 BARBIER DISPLAY 

BODY CARE
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 SILVER GLOSS  
 Scheerkwastje met dassenhaar van de beste 
kwaliteit voor de beste scheerbeurt. Een 
scheerkwastje van dassenhaar voelt aange-
naam op de huid en zorgt voor een rijke en 
sterk schuimende textuur. 

 PRIJS € 
  00023�18  139,90 

 Ø�2,1�cm 

 LIGHT ELEGANCE  
 Scheerkwastje met dassenhaar van hoge 
kwaliteit voor een geweldige scheerbeurt. Het 
pure dassenhaar verzekert een zacht gevoel 
op de huid. 

 PRIJS € 
  00023�17  59,90 

 Ø�2,1�cm 

 GREY MARBLE  
 Scheerkwast gemaakt van echt dassenhaar. 

 PRIJS € 
  00023�20  39,90 

 Ø�2,1�cm 

 SCHEERBORSTELS - SYNTHETISCH 

 TECHNO WALNUT  
 Scheerkwastje met synthetische borstelharen, die dun en kegelvor-
mig zijn om echt dassenhaar na te bootsen, voor een zacht gevoel op 
de huid. De extreem zachte haren zorgen ervoor dat het schuim niet 
druppelt tijdens het gebruik. 

 PRIJS € 
  00023�22  21,90 

 Ø�2,1�cm 

 TECHNO ELEGANCE  
 Scheerkwastje met extra lange synthetische borstelharen, wat zorgt voor 
een voller borstelhoofd voor beter schuim. De synthetische borstelha-
ren zijn golvend zodat ze meer schuim vasthouden tijdens het scheren. 
Synthetische vezels zijn ook eenvoudiger schoon te maken dan natuurlijke 
borstelharen en na het drogen zijn er geen productresten meer te vinden. 

 PRIJS € 
  00023�21  22,90 

 Ø�2,1�cm 

 TECHNO POLYGON  
 Dit scheerkwastje met synthetische haren biedt een alternatief voor 
traditionele borstelharen van natuurlijk dierenhaar. Synthetische 
borstelharen bieden een bijna identieke elasticiteit en zachtheid als 
borstelharen van authentiek dassenhaar. Daarnaast is de borstel erg 
geschikt voor mannen met een gevoelige huid omdat synthetische 
borstelharen minder bacteriën bevatten en hygiënischer in gebruik 
zijn. 

 PRIJS € 
  00023�12  24,90 

 Ø�2,1�cm 

 TECHNO TRAVEL  
 De reisversie van het klassieke scheerkwastje met synthetische bor-
stels is perfect voor onderweg. Het materiaal is licht en het scheer-
kwastje zelf is eenvoudig op te bergen en te drogen. 

 PRIJS € 
  00023�23  44,90 

 Ø�2,1�cm 

 CODE CHERRY  
 Scheerkwastje met zwijnenhaar, wat een imi-
tatie is van dassenhaar. De borstelharen zijn 
steviger en ze scrubben de huid ook lichtjes 
tijdens het aanbrengen van het schuim. 

 PRIJS € 
  00023�02  12,90 

 Ø�2,1�cm 

 CODE ERGO  
 Scheerkwastje met zwijnenhaar, wat een imi-
tatie is van dassenhaar. De borstelharen zijn 
steviger en ze scrubben de huid ook lichtjes 
tijdens het aanbrengen van het schuim. 

 PRIJS € 
  00023�10  12,90 

 Ø�2,1�cm 

 BEIGE  
 Scheerkwastje met borstelharen van 
zwijnenhaar. 

 PRIJS € 
  84511�31  3,90 

 Ø�2,0�cm 

 NATUURLIJKE SCHEERBORSTELS 

PRIJS PRIJS

 SCHEERBORSTELS - DAS 
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 GENTLENESS  
 De Gentleness is een afstammeling van het traditionele open scheermes. Het vintage 
Gentleness-scheermes van Barbury gebruikt een verkort scheermesje dat na elke 
scheerbeurt of na elke klant vervangen kan worden. 
•  mes niet inbegrepen 

 PRIJS € 
  77500�00   Metal         24,90 
  77500�02   Zwart         21,90 

 77500�00 / Metal 

 77500�02 / Zwart 

 AGITATOR  
 Recht scheermes met scheermeshouder van roestvrij staal voor eenvoudige verwijde-
ring en inbrenging van een scheermes - schuif het er simpelweg in of uit. Kan gebruikt 
worden met halve dubbele snijmessen en heeft een afronding aan het einde van het 
mesvak om zo snijwonden te voorkomen. 
•  mes niet inbegrepen 

 PRIJS € 
  77500�07   Staal         24,90 
  77500�05   Kunststof         24,90 

 77500�07 / Staal 

 77500�05 / Kunststof 

 BONUS  
 Een open scheermes is onmisbaar voor een traditionele scheerbeurt. Het werd al 
sinds de 17de eeuw door barbiers gebruikt. Het kon dus niet aan het Barburys gamma 
ontbreken. Het mes slijpen doet u met een scheerriem en slijppasta. 

 PRIJS € 
  77400�12   Hout         44,90 
  77400�10   Zwart         36,90 

 77400�12 / Hout  77400�10 / Zwart 

PRIJS

 RECHTE SCHEERMESSEN 
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 BUTTERFLY  
 Vanaf de uitvinding in 1904 tot de vroege jaren 70, waren deze veiligheidsscheermessen hét verkozen scheerapparaat voor mannen. Vandaag 
de dag zijn ze populairder dan ooit door de vele voordelen die dit type scheermes biedt: de handige houder met vlindersluiting in combinatie 
met het verzwaarde handvat geeft een gebalanceerd en stevig gevoel tijdens het gebruik. Door aan het handvat te draaien, opent het vlinder-
mechanisme, waardoor u eenvoudig en veilig de messen tussen twee scheerbeurten door kunt vervangen. 
•  mes niet inbegrepen 

 PRIJS € 
  77500�32   Satin         49,90 
  77500�35   Twisted         49,90 
  77500�42   Matt Black         49,90 
  77500�45   Glossy         49,90 
  77500�52   Black Horn         54,90 
  77500�55   Blond Horn         54,90 

 77500�32 / Satin 

 77500�35 / Twisted 

 77500�42 / Matt Black 

 77500�45 / Glossy 

 77500�52 / Black Horn 

 77500�55 / Blond Horn 

PRIJS

PRIJS

 RAZORS & SCHEERMESJES  /  BARBIER 
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DISTINCTIVE 
Als u niet wil overstappen naar klassieke scheertechnieken maar toch op zoek bent 
naar een scheermes met een vintage look, dan is de Distinctive ongetwijfeld iets voor 
u. Een modern scheersysteem met een handvat uit 100�% hoorn en een verchroomd 
metalen kop.
• mes niet inbegrepen

PRIJS €
77500�15 Blond Horn        89,90
77500�12 Black Horn        89,90

77500�15 / Blond Horn

77500�12 / Black Horn

SCHEERMESJES

DUBBEL SNIJMES 
Nieuwe platte Feather Hi-Stainless Platinum-snijmesjes voor veiligheidsscheerappa-
raten en scheermessen; de Feather-mesjes staan erom bekend dat ze het scherpste 
snijblad ter wereld hebben; geleverd in een plastic houder met 10 individueel verpakte 
mesjes. Vervaardigd in Japan.

PRIJS €
77198�40 6,50

SCHEERMESJES 
Scheermesjes te gebruiken met o.a. de Gentleness, Agitator en Butterfly scheermes-
sen. Voor de Gentleness en Agitator, snijd een mesje in twee en gebruik een half 
mesje. Voor de Butterfly, gebruik een heel mesje. Geleverd in een kunststof verpakking 
met 10 individueel verpakte mesjes.

PRIJS €
77199�10 2,00

PRIJS

SCHEERMESSEN
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 STANDY  
 Na een scheerbeurt is het aanbevolen om het kwastje altijd grondig 
uit te spoelen en het op te hangen om het te laten drogen. En hoe 
kunt u het beter ophangen dan aan de elegante kwastenhouder van 
Barbury? Het ophangen van uw Barbury-kwast aan de kwastenhou-
der helpt de uitstekende kwaliteit te behouden. 
•  accessoires niet inbegrepen. 

 PRIJS € 
  77500�50  38,90 

 HANGY  
 Kwastenhouder van acryl om uw scheerkwastje te bewaren na een 
grondige spoeling. Het ophangen van uw Barbury-kwast aan de 
kwastenhouder helpt de uitstekende kwaliteit te behouden. 

 PRIJS € 
  00017�11  3,20 

 BOBO  
 Scheerkom van porselein, wat perfect is voor 
schuimen. De scheerkom heeft de ideale 
maat voor de scheerzeep van Barbury ref. 
0001709. 
•  Diameter: 12�cm - Hoogte: 5,5�cm 

 PRIJS € 
  00000�72  20,90 

 Ø�12�cm 

 ACERO  
 Scheerkom van onbreekbaar, roestvrij staal, 
wat perfect is voor schuimen. De scheerkom 
heeft de ideale maat voor de scheerzeep van 
Barbury ref. 0001709. 
•  Diameter: 9,5�cm - Hoogte: 4,5�cm 

 PRIJS € 
  00000�66  13,90 

 Ø�9,5�cm 

 GARIBALDI  
 De professionele porseleinen scheerbeker 
van Barburys is het perfecte instrument voor 
traditioneel nat scheren. Het kleine handvat 
aan de zijkant biedt extra grip. 
•  Diameter: 11�cm - Hoogte: 8�cm 

 PRIJS € 
  77500�08  9,90 

 Ø�11�cm 

 PADDLE STROP  
 Een goede scheerriem is onmisbaar voor het 
slijpen van uw open scheermessen. De voor-
delen van een slijper zijn dat ze een hard slij-
poppervlak bieden en dat u beide zijden van 
de slijper kunt gebruiken. De beste resultaten 
bereik je door een combinatie van slijppasta 
en de juiste vaardigheid.  
De Aloë Vera slijper heeft een strook die Aloë 
Vera bevat, wat automatisch op de mesjes 
van uw scheermes terecht komt tijdens het 
slijpen. 

 PRIJS € 
  77184�04   Aloë Vera   <�32�cm�>  47,90 
  77184�07   Classic  105,90 

 Gebruiksaanwijzing: breng een laagje schuurpasta aan over het oppervlak van de 
scheerriem. Plaats het mesje van het scheermes plat op het oppervlak en laat 
het mesje dan zachtjes over de scheerriem lopen. Rol het scheermes over de 
stompe kant en beweeg terug naar boven op het oppervlak. Herhaal de stappen 
tot het mesje scherp is. 

 77184�04 / Aloë Vera  77184�07 / Classic 

 BLITZ  
 Slijppasta te gebruiken bij slijper. 

 PRIJS € 
  77185�00  59,90 

 RAZOR-WIPER  
 Dit accessoire wordt gebruikt om uw mesjes 
schoon te vegen na een scheerbeurt. 

 PRIJS € 
  77186�00  2,50 

 Ø�10�cm 

 ACCESSOIRES VOOR BARBIERS  /  BARBIER 

 ACCESSOIRES VOOR SCHEERKWASTJES 
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 VERDI  
 Deze Barburys-talkpeer omvat een indrukbare houder in zwart rubber 
met een verchroomde kop. U kan hem makkelijk vullen met de talk 
van uw keuze. 

 PRIJS € 
  77500�11  5,90 

 ARVO  
 De Arvo-nekborstel is ergonomisch met een perfecte afwerking. 
De lange nylon haren borstelen alle soorten haar weg. Een tijdloos 
design, voor extra comfort en evenwicht in de hand. 

 PRIJS € 
  77500�10   10 x 13,5�cm  6,90 

 PICK-UP  
 Antislipmat voor barbiersinstrumenten. Bewaar al uw instrumenten 
op één plaats tijdens uw barbierssessie. Gebruik de Barburys antislip-
mat om uw barbiersinstrumenten op te plaatsen. De rubber afwerking 
voorkomt dat uw instrumenten vallen en beschermt zo de topkwaliteit 
van uw materiaal. 

 PRIJS € 
  77500�20  9,90 

 JUST WATER  
 Sproeifl es voor barbiers, uit kunststof ontworpen, met micro-verstui-
ver om een fi jne mist te verstuiven. De sproeikop is speciaal ontwor-
pen voor een optimale grip tijdens het gebruik. 

 PRIJS € 
  77500�23  3,50 

600 ml

 MAGNIFYING  
 Scheerspiegel met 3x vergroting. 

 PRIJS € 
  01308�31  3,90 

 Ø�11,5�cm 

 NASO  
 Schaar voor neushaar met ronde punt. 

 PRIJS € 
  00014�08  9,50 

 MUST-HAVES VOOR BARBIERS 
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 *Accessoires niet inbegrepen 

 BUZZ  
 Barbiersetui. Verzamel al uw barbiersinstrumenten in dit praktisch etui in 
PU-imitatieleder. Beschikbaar in zwart of vintage bruin.* 

 PRIJS € 
  01500�12   Bruin   44 x 55�cm         29,90 
  01500�13   Zwart         29,90 

 01500�12 

 01500�13 

 TOBY  
 De barbiersriem in spijkerstof is niet alleen erg aantrekkelijk maar ook gemakkelijk te 
onderhouden. De riem kan makkelijk worden versteld op de juiste lengte. Dankzij de 
gespsluiting blijft de riem steeds goed op zijn plaats tijdens gebruik. De riem heeft 6 
verschillende vakken om je scharen, kammen, scheermessen en andere instrumen-
ten in op te bergen tijdens elke kapsessie. 

 PRIJS € 

  01500�14 
  Bevat niet-kunstmatige onderdelen van dierlijke oorsprong. Koeleder: 
100�% Leder; Denim: 44�% Katoen, 34�% Polyester, 18�% Viscose, 

Wol, Polyamide 
 25,90 

 GARY  
 Kappersbackpack uit polyester en PVC, zodat het makkelijk te onderhouden en weer-
bestendig is. De schouderriem kan makkelijk worden versteld op de juiste lengte. Met 
twee zakken om al je gerief in op te bergen: 1 hoofdvak voor je laptop of handdoeken 
en 1 voorvak met elastieken banden voor kleinere spullen. Hoogwaardige afwerking 
die past bij een modern kapsalon. 

 PRIJS € 
  01500�20   60�% PVC + 40�% polyester  75,90 

 BARBIERSTASSEN 
 *Accessoires niet inbegrepen 

 RETRO  
 U wordt de meest vintage barbier in de stad dankzij deze retro vanitykoffer! Ondanks 
de vintage PU-lederlook heeft het een eigentijds interieur met verschillende opberg-
vakken voor alle barbiersinstrumenten zoals kammen, scheerproducten, scharen 
enz… Er is ook een groot compartiment om kapmantels of handdoeken op te bergen. 
Dit wordt afgesloten met een extra klep.* 

 PRIJS € 
  01500�50  69,90 

 BARBIERSETUIS 
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 *Accessoires niet inbegrepen 

 MASCUL  
 Ontworpen om aan te sluiten op het lichaam, met een verstelbaar velcrodesign waar-
door de schort zeer comfortabel te dragen blijft, ook voor langere duur. Hij heeft een 
vintage look met koperkleurige afwerking. Het PU-leder is zacht, fl exibel, waterbesten-
dig en makkelijk schoon te maken.* 

 PRIJS € 
  55700�05  24,90 

 MACHO  
 De Macho-schort is trendy en praktisch en combineert echt het beste van twee werel-
den! Het denim voelt zacht en fl exibel aan, en de schort is voorzien van een verstel-
bare riem en verschillende zakken voor al uw instrumenten. Perfect voor een drukke 
dag in de barbierszaak!* 

 PRIJS € 
  55700�06   30�% PU - 70�% polyester  29,90 

 VARON  
 Het 100�% polyester materiaal van het schort voelt zacht en soepel aan en is zeer 
gemakkelijk te onderhouden. De schort kan worden gebruikt met een bandje om de 
hals, maar ook als kelnerschort. Hij heeft veel zakken om al je gerief in op te bergen. 
De schort is zwart maar heeft een camelkleurige
bestikking om te passen bij elke barbier.* 

 PRIJS € 
  55700�07   100�% polyester  22,90 

 BARBIERSSCHORTEN 
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 GESTREEPTE SCHEERMANTEL  
 Vintage looking kapmantel voor mannen dankzij de retro strepen! Door de twee gaten 
aan de voorkant kan uw cliënt zijn handen blijven gebruiken tijdens een knipbeurt. 
Strijkvriendelijk. 

 PRIJS € 
  55700�04  25,90 

80% cotton
20% polyester

 CUTTING CAPE  
 XL-kapmantel voor mannen van polyester, wat kreukvrij is. Met openingen waardoor 
de klant zijn handen vrij kan bewegen en zijn smartphone kan gebruiken. 

 PRIJS € 
  55700�0102   Hook-and-loop  19,90 
  55700�0202   Haaksluiting  19,90 
  55700�0302   Drukknop  19,90 

11
0 

cm

148 cm

 KAPLAKENS  
 XL-kapmantel voor mannen van polyester, wat kreukvrij en makkelijk 
te onderhouden is. 

 PRIJS € 
  55600�0102   Hook-and-loop  19,90 

11
0 

cm

184 cm

 BAARDSNIJKRAAG  
 Met deze baardmantel kunt u eenvoudig uw baard trimmen zonder 
haar in de gootsteen achter te laten. 

 PRIJS € 
  55500�0002  9,90 

40 cm 128 cm

80 cm

PRIJS

PRIJS

 BARBIERSMANTELS 

 BARBIERSUITRUSTING  /  BARBIER |   149



LIMOUSINE 
De barbierstoel van Limousine is de ultieme comfortabele stoel. Dankzij het 10�cm dikke kussen, het grote zitoppervlak en een verstelbare 
hoofdsteun met 4 posities, is de Limousine extreem comfortabel. Door een enkele hendel gaat tegelijkertijd de rugleuning naar achter en de 
voetsteun omhoog. Dankzij een grote ronde basis (68�cm) is de stoel uiterst gebalanceerd.

PRIJS €
01902�20 699,00

2 YEAR
WARRANTY
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JETHRO 
Barbierstoel Jethro met hydraulische pomp, brede metalen basis, comfortabele zitting met bestikking in dezelfde kleur voor gebruik op lange 
termijn, handmatig liggende rugleuning, hoofdsteun met verstelbare hoogte, voetsteun met beensteun die tot 180° roteert.

PRIJS €
01902�03 999,00

2 YEAR
WARRANTY

PRIJS

BARBIERSTOELEN
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 DYLAN  
 Til uw kapsalon of barber shop op naar een hoger niveau. De bestikking en het witte lijnendetail maakt de stoel prachtig en gedetailleerd. De 
verstellingsbediening is discreet, maar makkelijk bereikbaar. Kies tussen een witte of zwarte afwerking door te spelen met de omkeerbare 
zijpanelen. 

 PRIJS € 
  01902�40  1099,00 

2 YEAR
WARRANTY
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53,02 cm
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 ARROW  
 Onze barbierstoel Arrow heeft een verstelbare hoofdsteun, een manueel verstelbare rugleuning en voetsteun met beensteun die tot 180° 
roteert. Alle externe metalen elementen van de stoel zijn vervaardigd uit gegoten en verchroomd aluminium. Hierdoor heeft u een product voor 
het leven – oxidatie-vrij en zonder montagefouten. 

 PRIJS € 
  01902�3002         1250,00 
  01902�3007         1250,00 
  01902�3015         1250,00 

2 YEAR
WARRANTY

 01902�3002  01902�3007  01902�3015 
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MALONE 
De barbierstoel Malone is de ultieme stoel met trendy, vintage ontwerp en prachtige details zoals het doorgestikte zitvlak en rugleuning, gebor-
steld metaal en een speciaal ontwerp van de voetsteun. Er zit 2 jaar garantie op de hydraulische pomp.

PRIJS €
01902�3502        1399,00
01902�3515        1399,00

2 YEAR
WARRANTY

01902�3502 / Retro zwarte buitenlaag

01902�3515 / Retro bruine buitenlaag

BARBIERSTOELEN
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 NOAH  
 De Noah is de perfecte kappersfi ets voor elke trendy kapsalon of barbier. Met onze exclusieve wieltjes van Rollercoaster om te voorkomen dat 
haar vastzit en de wieltjes blokkeert. Met grote of medium pomp om de hoogte van de stoel aan te passen. 
•  stervormige sokkel uit aluminium • wieltjes voor Rollercoaster 

 PRIJS € 
  02003�07   Grote pomp  254,90 
 02004�07   Kleine pomp  239,90 
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De MOISTURE-lijn is verrijkt met Macadamia-olie die diep hydrateert, glans toevoegt en een anti-
vochtigheidseffect heeft om het ontklitten te vergemakkelijken en de haarstijl onder controle te 
houden. Vitamine B5 heeft herstellende en beschermende eigenschappen. Het creëert een laagje 
op de haarvezel en houdt het haar langer gehydrateerd, zacht en glanzend.

MOISTURE SHAMPOO 
De MOISTURE Shampoo van Sibel reinigt 
normaal tot droog haar, geeft hydratatie en 
extra glans.

PRIJS €
87000�01 1.000�ml 11,90
87000�51 5.000�ml 26,90

87000�01 87000�51

MOISTURE CONDITIONER 
De MOISTURE Conditioner van Sibel ver-
zacht en ontwart normaal tot droog haar, 
geeft hydratatie extra en glans.

PRIJS €
87000�02 1.000�ml 14,90
87000�52 5.000�ml 32,90

87000�02 87000�52

MOISTURE LEAVE-IN SPRAY 
De MOISTURE 2-Fasen Leave-in spray van 
Sibel hydrateert het haar, ontwart en voor-
komt kroezend haar.

PRIJS €
87000�03 250�ml 8,90

SIBEL CARE LINE - COLOUR
The COLOUR-lijn is verrijkt met Theezaadolie die de natuurlijke of geverfde highlights in het haar voedt, verzorgt en verbetert. Vitamine E is 
een krachtige antioxidant. Het beschermt het haar tegen het schadelijke effect van omgevingsfactoren en geeft het haar een natuurlijke glans.

COLOUR SHAMPOO 
De COLOUR Shampoo van Sibel reinigt 
gekleurd en gehighlight haar, versterkt de 
haarkleur en zorgt voor extra glans.

PRIJS €
87000�04 1.000�ml 11,90

COLOUR CONDITIONER 
De COLOUR Conditioner van Sibel maakt 
gekleurd en gehighlight haar glad en ontwart 
het, versterkt de haarkleur en zorgt voor extra 
glans.

PRIJS €
87000�05 1.000�ml 14,90

LEAVE-IN SPRAY 
De COLOUR Leave-in Treatment van Sibel 
versterkt de haarkleur, ontwart het haar en 
voorkomt kroezend haar.

PRIJS €
87000�07 250�ml Leave-in Spray 8,90

COLOUR MASKER 
Het COLOUR Mask van Sibel is verrijkt met theezaadolie en vitamine E. Dit masker 
voedt gekleurd en gehighlight haar intens, versterkt de haarkleur en maakt het haar 
zacht en glanzend.

PRIJS €
87000�06 500�ml Masker 12,90

SIBEL CARE LINE - MOISTURE
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De REPAIR-lijn is verrijkt met Argenolie die de haarvezels intensief voedt en zorgt voor een maximale gladheid van het 
haar. Ceramiden revitaliseren, herstellen en versterken het haar van binnenuit en verbeteren de interne haarstructuur 
zodat deze sterker en gezonder wordt.

REPAIR SHAMPOO 
De REPAIR Shampoo van Sibel is verrijkt met arganolie en ceramiden. Deze shampoo 
reinigt zachtjes beschadigd en gevoelig haar en herstelt de haarstructuur voor meer 
stevigheid en vitaliteit.

PRIJS €
87000�08 1.000�ml 11,90

REPAIR CONDITIONER 
De REPAIR Conditioner van Sibel is verrijkt met arganolie en ceramiden. Deze condi-
tioner verzacht en ontwart beschadigd en gevoelig haar en herstelt de haarstructuur 
voor meer stevigheid en vitaliteit.

PRIJS €
87000�09 1.000�ml 14,90

REPAIR MASKER 
Het REPAIR Mask van Sibel is verrijkt met arganolie en ceramiden. Dit masker voedt 
intens beschadigd en gevoelig haar en herstelt de haarstructuur voor meer stevigheid 
en vitaliteit.

PRIJS €
87000�10 500�ml 12,90

SIBEL CARE LINE - VOLUME
De VOLUME-lijn is verrijkt met grapefruitextract die rijk is aan vitamine C en foliumzuur. Het geeft volume, kracht en vitaliteit aan het haar. 
Gehydroliseerde Keratine versterkt de interne structuur van de haarvezel, waardoor breuk wordt voorkomen en de consistentie van het haar 
wordt verbeterd.

VOLUME SHAMPOO 
De VOLUME Shampoo reinigt fijn, futloos haar en geeft het volume en kracht.

PRIJS €
87000�11 1.000�ml 11,90
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De productlijn SALON bestaat uit technische voor- en nazorgproducten voor de verschillende salondiensten:

SALON DEEP CLEANSER SHAMPOO 
De SALON Deep Cleanser Shampoo van Sibel maakt het haar klaar 
voor een salonbehandeling door achtergebleven restjes van haarpro-
ducten te verwijderen.

PRIJS €
87000�12 1.000�ml 12,90

SALON NO-YELLOW SHAMPOO 
De SALON No-Yellow Shampoo van Sibel neutraliseert ongewenste 
gele tinten na het bleken of highliften.

PRIJS €
87000�13 1.000�ml 12,90

SALON POST-COLOR SHAMPOO 
De SALON Post-Color Shampoo van Sibel reinigt verwijdert zachtjes 
kleurrestjes uit het haar. Deze shampoo stopt de chemische actie en 
neutraliseert het haar na elke kleurbeurt.

PRIJS €
87000�14 1.000�ml 12,90

ALMOND SHAMPOOCONCENTRAAT 
De Sibel ALMOND Shampoo wordt gekenmerkt door de compacte 
textuur, rijk aan onderdelen die effectief reinigen. Er wordt snel een 
intens en zacht schuim verkregen dat een heerlijk amandelparfum 
bevat.
NB: Moet verdund worden 1:10�met water bij gebruik.
• zeer geconcentreerde 

shampooformule 
• meng 1:10�met water

• met amandelgeur
• geschikt voor normaal haar

PRIJS €
88008�00 5.000�ml 14,50

SALON POMP 
Pomp voor Sibel SALON Shampoos & Conditioners

PRIJS €
87000�0400 1�l 0,75
87000�0500 5�l 2,25

87000�0400 / 1�l 87000�0500 / 5�l

SIBEL CARE LINE - SALON 
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 ARGAN FLUID  
 Argan Fluid, een buitengewoon product voor styling, afwerking en conditioning dat instant geabsorbeerd wordt door het haar. Het maakt 
komaf met kroezend haar, ontwart uw haar en geef een langdurige verzorging met buitengewone glans. Het voorkomt haarschade door styling, 
kleuren of omgevingsschade. Doordat het uw haar meer elasticiteit geeft, zal haarverlies door afbreken verminderen. Gespleten haartoppen 
kunnen vermijden worden en beschadigd haar kan hersteld worden. 
•  zachte oosterse geur
• combinatie van drie oliën die zorgen voor spectaculaire glans en 

zachtheid 

• kan aangebracht worden op droog of vochtig haar
• verkort droogtijd tot 50�%
• maakt het haar niet zwaar of vet 

 PRIJS € 
  89800�10   30�ml  9,90 
  89800�11   200�ml  18,90 

 89800�10  89800�11 

 DROOGSHAMPOO 

 REACTIVATE  
 Droogshampoo. Maakt uw haar onmiddellijk schoon en fris zonder water te gebruiken. Doet uw haar heropleven met een aangenaam fris 
gevoel en zonder enige stofresten. De droogshampoo absorbeert vet, maakt het haar en de hoofdhuid schoon en biedt volume en lichtheid, 
voor een perfecte haardag. 
•  goed schudden voor gebruik
• spuit op een afstand van 20�cm van het haar

• masseer en wacht gedurende 2�minutes
• borstel of droog met de haardroger 

 PRIJS € 
  88001�00  18,90 

PRIJS
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 DIAMOND BLOND  
 Professioneel blondeerpoeder voor highlights en balayage-kleuring 
Verbeterde formule met diamandstof. High Defi nition ontkleuring 
voor een ultrablond resultaat. Geeft tot 8 niveaus lift dankzij de snelle 
lightening actie. Geschikt voor alle highlight-technieken. 

 PRIJS € 
  89020�00   500�g  7,50 
  89020�01   100�g  3,50 

 89020�00 / 500�g  89020�01 / 100�g 

 BLONDEERPOEDER DOOS  
 Doos met zes compacte en vacuümverpakte zakjes ontkleuringspoe-
der. Professionele kwaliteit. 

 PRIJS € 
  89010�10   6 x 500�g  43,90 

 6 x 500�g 

 PEROXIDECRÈMES 

 PEROXI’O  
 Universele crème-ontwikkelaar met zuurstofperoxide. Geschikt voor alle klassieke permanente haarkleurtoepassingen. 

 PRIJS € 
  00900�10   3�%   10 Vol.  3,50 
  00900�11   6�%   20 Vol.  3,50 
  00900�12   9�%   30 Vol.  3,50 
  00900�13   12�%   40 Vol.  3,50 

 00900�10 / 10 Vol.  00900�11 / 20 Vol.  00900�12 / 30 Vol.  00900�13 / 40 Vol. 

 BLONDEERPOEDERS 
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 HAARSTICKS  
 Deze stick verbergt grijs haar, is eenvoudig te gebruiken, waterbestendig en kan uitgewassen worden met shampoo. 

 PRIJS € 
  89825�01   Blond Horn         7,90 
  89825�02   Kastanje         7,90 
  89825�03   Donkerbruin         7,90 
  89825�04   Zwart         7,90 
  89825�05   Auburn         7,90 
  89825�06   Mahogany         7,90 

28 g

 89825�01  89825�02  89825�03  89825�04 

 CONCEALERS/KLEURSPRAYS 

 UNDERCOVER DROGE KLEURSPRAY  
 Bedek grijze wortels op de meest natuurlijke en eenvoudige manier. De spray is ontwikkeld om grijs haar tijdelijk bij te werken, het geeft textuur 
en volume, en is zweet- en waterbestendig. Blijft tot de volgende wasbeurt. 
•  goed schudden voor gebruik
• houd het fl esje verticaal bij het aanbrengen

• spray vanop een afstand van 15�cm op droge haarwortels
• laat drogen en kam 

 PRIJS € 
  89802�61   Zwart         19,90 
  89802�62   Donkerbruin         19,90 
  89802�63   Lichtbruin         19,90 
  89802�64   Middelblond         19,90 
  89802�65   Mahogany         19,90 

 89825�06  89825�05 
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 METALLIC  
 Haarkleursprays met metallic effect. Breng aan voor instant tijdelijke 
kleur. Blijft tot de volgende wasbeurt. 

 PRIJS € 
  02300�0001   Wit  3,00 
  02300�0002   Zwart  3,00 
  02300�0032   Zilver  3,00 
  02300�0033   Goud  3,00 
  02300�0036   Rose-gold  3,00 

 FLUO  
 Haarkleursprays met fl uorescerend effect. Breng aan voor instant tij-
delijke kleur. Blijft tot de volgende wasbeurt. 

 PRIJS € 
  02300�0005   Blauw         3,00 
  02300�0006   Roze         3,00 
  02300�0007   Rood         3,00 
  02300�0013   Groen         3,00 
  02300�0020   Geel         3,00 
  02300�0021   Paars         3,00 
  02300�0022   Oranje         3,00 

 GLITTER  
 Haarkleursprays met glitterend effect. Breng aan voor instant tijdelijke 
glitter. Blijft tot de volgende wasbeurt. 

 PRIJS € 
  02400�0000   Multi-color         3,00 
  02400�0032   Zilver         3,00 
  02400�0033   Goud         3,00 

 02400�0000 

 PASTEL  
 Haarkleursprays met pasteleffect. Breng aan voor instant tijdelijke 
kleur. Blijft tot de volgende wasbeurt. 

 PRIJS € 
  02300�0016   Rose  3,00 
  02300�0019   Ijsblauw  3,00 
  02300�0017   Mint  3,00 
  02300�0018   Lavendel  3,00 

 02300�0016 

 HAARKLEURSPRAYS 
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 HAAROPBOUWVEZELS  
 De hair building fi bers zijn minuscule, natuurlijke vezels die zich mengen met uw 
eigen haar om zo een vollere look te creëren, in uw eigen haarkleur. Hou het droge 
haar uiteen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de vezels. Gebruik dan 
de handige strooifl acon om de vezels op uw haar aan te brengen. Na het aanbrengen 
kan u met de vingertoppen lichtjes kloppen om deze goed te verdelen. U kan het 
behandelde gebied ook lichtjes doorkammen. 

 PRIJS € 
  89805�10   Zwart         19,90 
  89805�11   Donkerbruin         19,90 
  89805�12   Middenbruin         19,90 
  89805�13   Lichtbruin         19,90 
  89805�14   Donkerblond         19,90 
  89805�15   Grijs         19,90 

 89805�10 

 HAIR FIXING SPRAY  
 De hair building fi bers zijn minuscule, natuurlijke vezels die zich mengen met uw 
eigen haar om zo een vollere look te creëren, in uw eigen haarkleur. Hou het droge 
haar uiteen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de vezels. Gebruik dan 
de handige strooifl acon om de vezels op uw haar aan te brengen. Na het aanbren-
gen kan u met de vingertoppen lichtjes kloppen om deze goed te verdelen. Met Hair 
Sculptor hoeft u niets te wijzigen aan uw actieve levensstijl. Deze fi xatiespray houdt 
een hele dag stand. De verstevigende vezels en de fi xatiespray verwijdert u door het 
haar met shampoo te wassen. 

 PRIJS € 
  89805�25  5,90 
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HAIR SCULPTOR TOONBANKDISPLAY 
Display bevat:
- 5 kleuren (x 6 doosjes van elke kleur)
- 12 fixatiesprays

PRIJS €

66004�99    
    

514,90

HAIR SCULPTOR MINIDISPLAY 
Display bevat:
- 3 kleuren (x 3 doosjes van elke kleur)
- 3 fixatiesprays
- 30 postkaarten

PRIJS €
89807�11 English        127,90
89807�12 Nederlands        127,90
89807�14 Español        127,90
89807�15 Français        127,90
89807�16 Italiano        127,90

89807�11

HAAROPBOUWVEZELS
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 TURBO TOUCH  
 Vlekverwijderingsdoekjes - dispenserdoos van 100 stuks. 

 PRIJS € 
  70380�00  6,90 

 TURBO TOUCH LOTION  
 Extra-zachte lotion voor een vlugge verwijdering van haarkleuringsvlekken op de huid. 

 PRIJS € 
  70390�05  15,90 
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 WRAPS 18  
 Dispenser met vellen blondeerpapier, bedekt met een zelfverwarmende polyethyleen 
fi lm. 

 PRIJS € 
  43320�31   250�pcs  5,90 
  43321�31   1000�pcs   Meche Spatel, blau  13,90  43320�31  43321�31 

 WRAPS 25  
 Dispenser met vellen blondeerpapier, bedekt met een zelfverwarmende polyethyleen 
fi lm. 

 PRIJS € 
  43330�31   250�pcs  7,90 
  43331�31   1000�pcs   Meche Spatel, blau  16,90  43330�31  43331�31 

 WRAPS 40  
 Dispenser met vellen blondeerpapier, bedekt met een zelfverwarmende polyethyleen 
fi lm. 

 PRIJS € 
  43330�41   250�pcs  11,90 
  43331�41   1000�pcs   Meche Spatel, blau  24,90  43330�41  43331�41 

 HIGHLIGHT-PAPIERSTRIPS 
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 FOAM ROLL  
 Schuimrol met zelfverwarmende polystyreenlaag. In eenvoudig te gebruiken dispenser. 

 PRIJS € 
  43330�50         17,90 
  43331�50         17,90 

 43330�50 

 43331�50 

 HIGH LIGHT FOAM 20  
 Dispenser met 200 vellen blondeerpapier met een zelfverwarmende polystereenlaag. 

 PRIJS € 
  43330�51         7,50 
  43330�71         7,50 
  43330�81  7,50 

 43330�51 

 43330�71 

 43330�81 

 HIGH LIGHT FOAM 30  
 Dispenser met 200 vellen blondeerpapier met een zelfverwarmende polystereenlaag. 

 PRIJS € 
  43331�51         7,90 
  43331�71         7,90 
  43331�81  7,90 

 43331�51 

 43331�71 

 43331�81 

PRIJS PRIJS PRIJS

 HIGHLIGHT-SCHUIMSTRIPS 
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ZELFKLEVEND HIGHLIGHT-PAPIER

STICK UP 
Dit zelfklevende blondeerpapier munt uit in gebruiksgemak.

PRIJS €
43330�10 10 x 9�cm 11,90
43330�11 20 x 9�cm 12,90
43330�12 30 x 9�cm 15,90

43330�10 43330�11 43330�12

BUBBLE MECHE 
Extra zachte vellen blondeerpapier voor alle applicatietechnieken. Dispenser met 
50�m films, geperforeerd tot strips van 11�cm x 30�cm.
• ultralicht
• extra thermo-effect dankzij 

luchtbubbelstructuur

• sneller inwerken
• semi-transparant materiaal voor een-

voudig bijhouden van voortgang
PRIJS €

43340�50 50�m x 11�cm 10,90

HIGHLIGHT-BUBBLE-MECHE
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 ALUFOIL  
 Aluminiumrollen (12µ) afzonderlijk verpakt met snijmes. 

 PRIJS € 
  44821�12   100�m x 12�cm  6,90 
  44821�15   100�m x 15�cm  8,50 

 44821�12 

 ALUFOIL  
 Set van 3 rollen aluminium. 

 PRIJS € 
  44821�03   100�m x 12�cm  19,90 
  44821�42   100�m x 15�cm  23,90 
  44821�41   100�m x 20�cm  36,90 

 44821�03 

 44821�42  44821�41 

 HIGHLIGHT-ALUMINIUMFOLIE - 14 MICRON 

 BIG ROLL  
 Grote aluminiumrollen (14µ) 

 PRIJS € 
  43380�31   250�m x 12�cm  14,90 
  43380�32   250�m x 12�cm   Extra lange tube  14,90 

 43380�31  43380�32 

 GEGAUFREERD ALUMINIUMFOLIE  
 Voorgesneden en versierd alupapier, verpakt in een handige doos 
voor 300 stuks. Dankzij de versiering van het papier glijden de alumi-
niumpapieren niet. 

 PRIJS € 
  43362�16  7,30 

300 27 x 12 cm

 HIGHLIGHT-ALUMINIUMFOLIE - 12 MICRON 
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SILVER 
Aluminiumrol, lengte 100�m, dikte 15 µ, verpakt in handige dispenser.

PRIJS €
43381�31 100�m x 10�cm 6,90
43362�31 100�m x 12�cm 7,90
44821�02 100�m x 15�cm 8,90
43364�31 100�m x 20�cm 11,90
43365�31 100�m x 29�cm 15,90

43381�31 43362�31 44821�02

43364�31 43365�31

COLOR 
Aluminiumrol, breedte 12�cm, lengte 100�m, dikte 15 µ, verpakt in handige dispenser.

PRIJS €
44821�05 100�m x 12�cm        10,90
44821�07 100�m x 12�cm        10,90
44821�08 100�m x 12�cm        10,90
44821�10 100�m x 12�cm        10,90
44821�20 100�m x 12�cm        10,90
44821�21 100�m x 12�cm        10,90

44821�05 44821�07 44821�08

44821�10 44821�20 44821�21

HIGHLIGHT-ALUMINIUMFOLIE - 15 MICRON
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SILVER 
Rol aluminiumfolie, breedte 12�cm, dikte 20 µ.

PRIJS €
43391�31 100�m x 12�cm 8,90
43391�32 150�m x 12�cm 12,90
43393�31 250�m x 12�cm 19,90

43391�31 43391�32

43393�31

DISPENSER ALUMINIUMFOLIE

UNIVERSAL 
Universele dispenser voor aluminiumrollen. Heeft 4 zuignappen aan 
de onderkant en kan dus stevig op elk oppervlak worden geplaatst. 
De rolhouder is verstelbaar en dusdanig ontworpen dat hij geschikt is 
voor bijna alle aluminiumrollen. Het gebruiksgemak en het scherpe 
maar veilige veiligheidsmes vallen in de smaak bij professionals!

PRIJS €
44820�10 22 x 11,5�cm 24,90

QUICK FORM 
Aluminiumhouder die automatisch snijdt en vouwt - voor rollen met 
een breedte van 12�cm.

PRIJS €
43370�00 17 x 9,5�cm 38,90

HIGHLIGHT-ALUMINIUMFOLIE - 20 MICRON

HIGHLIGHT-ALUMINIUMFOLIE / HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN |   175



 CELLO PRE-CUT  
 Krachtige blondeerfi lm 500�m. Voorgesneden. 

 PRIJS € 
  44817�01   500�m x 15�cm  11,90 
  44818�01   500�m x 20�cm  14,90 
  44819�01   500�m x 30�cm  19,90 

 44817�01  44818�01  44819�01 

 FILM VOOR HIGHLIGHTS - NIET-VOORGESNEDEN 

 CELLO ROL  
 Krachtige blondeerfi lm 500�m. Voorgesneden. Op rol / niet voorgesneden. 

 PRIJS € 
  44817�00   500�m x 15�cm  9,90 
  44818�00   500�m x 20�cm  11,90 
  44819�00   500�m x 30�cm  16,90 

 44817�00  44818�00  44819�00 

PRIJS

 FILM VOOR HIGHLIGHTS - VOORGESNEDEN 
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 SILICAP  
 Siliconen blondeermuts met perforaties. 

 PRIJS € 
  50119�52  6,90 

 LORY  
 Siliconen highlighting kap, incl. haaknaald. Met rand om druppen te 
voorkomen. 

 PRIJS € 
  50118�32  6,90 

 SILICONE  
 Doorzichtig, waterdicht kapje met�> 1,500 perforaties. Incl. haaknaald. 

 PRIJS € 
  50116�3255   M  22,90 

 RUBBER  
 Highlighting kapje in blauw rubbermateriaal. 

 PRIJS € 
  50113�31  9,90 

 SILIBROWN  
 Siliconen highlighting kapje en haaknaald. Met rand om druppen te 
voorkomen. 

 PRIJS € 
  44153�00  12,90 

 HIGHLIGHTKAPPEN 
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 FROSTING KIT  
 5 Highlighting kapje met haaknaald. 

 PRIJS € 
  50111�51  4,20 

 MECHES SOLEIL KIT  
 3 Highlighting kapje met haaknaald. 

 PRIJS € 
  50110�01  7,50 

 HIGHLIGHT-KAPPEN - WEGWERPBAAR 

 DISPOSABLE  
 Highlighting kapje in bruin siliconen. Met rand om druppen te 
voorkomen. 

 PRIJS € 
  50110�31  6,90 

 HIGHLIGHT KIT  
 Professionele highlightingset met haaknaald en 50 wegwerpbare kap-
jes met dubbele laag, met voorgemarkeerde gaatjes. 

 PRIJS € 
  50110�51  15,90 

 BLONDEERHAAKNAALD 

 TRI-SIZES  
 Set van 3 haaknaalden met verschillende diktes in een PVC etui. 

 PRIJS € 
  00005�41   1,25 - 1,10 - 0,75�mm  3,90 

 HOOK  
 Blondeerhaaknaald. 

 PRIJS € 
  00005�21   0,6�mm  1,40 
  00005�31   1�mm  1,40 

 00005�21 

 00005�31 

PRIJS

 HIGHLIGHTKAPPEN 
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 BOARD  
 Kunststof blondeerplank zonder tanden. 

 PRIJS € 
  84187�0102         1,20 
  84187�0104         1,20 

12,3 x 26,5
cm

 84187�0102  84187�0104 

 BIMBO  
 Kunststof blondeerplank met tanden. 

 PRIJS € 
  84186�3102         1,40 
  84186�3104         1,40 

12,5 x 25 cm

 84186�3102  84186�3104 

 HOLD-ON  
 Blondeerplank met 2 kommen. Highlighten is nog nooit zo eenvoudig 
geweest dankzij de Hold-on blondeerplank met 2 verwijderbare kom-
men. Bespaar tijd en houd uw kleuring dichtbij u in de buurt. 

 PRIJS € 
  84186�41  5,50 

33 x 10,5
cm 2 x 100 ml

 CARBORAKE  
 Blondeerplank in koolstof met onbreekbare tanden. 

 PRIJS € 
  84960�00  7,90 

13 x 23,5
cm

 HIGH-LIGHT  
 Set van 2 plastic highlightspatels. 

 PRIJS € 
  43330�61   <�18�cm�>  3,90 
  43331�61   <�25�cm�>  4,60 
  43350�42   <�40�cm�>  4,90  43330�61 / <�18�cm�> 

 43331�61 / <�25�cm�>  43350�42 / <�40�cm�> 

 HIGHLIGHT-SPATELS 
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 PERM  
 Doseer- / applicatiefl es voor permanentvloeistof. 

 PRIJS € 
  00901�31  1,40 

 COLOR  
 Doseer- / applicatiefl es voor haarverf. 

 PRIJS € 
  00902�31  1,80 

 REVOLVING  
 Doseer- / applicatiefl es met draaibare ope-
ning - vergemakkelijkt het aanbrengen op 
bepaalde zones, bijvoorbeeld in de nek. 

 PRIJS € 
  00904�31  2,50 

 POURER  
 Shampoofl es met doseerdop. 

 PRIJS € 
  00903�31   500�ml  2,30 
  44002�00   1 L  3,30 

 00903�31  44002�00 

 PUMP  
 Shampoofl es met doseerpompje. 

 PRIJS € 
  09003�51   500�ml  4,50 
  09003�52   1 L  4,50 

 09003�51  09003�52 

 FUNNELS  
 3 trechters in verschillende maten. 

 PRIJS € 
  44717�00  1,40 

 MAATBEKERS 

 SMALL - LARGE - HIGH  
 Maatbekers voor oxiderend en neutraliserend product. 

 PRIJS € 
  00900�31   100�ml   Small  1,20 
  00900�21   200�ml   Large  2,00 
  00900�41   220�ml   High  1,40 

 00900�31 / Small  00900�21 / Large  00900�41 / High 

 SHAKISY  
 Shaker voor kleurvoorbereidingen, incl. meetschaal. 

 PRIJS € 
  00998�52  4,00 

 3 IN 1  
 3-in-1� maatbeker, shaker en kom. Met rubberen verzegeling en 
anti-sliprand. Kom met hellende randen om de haarverfborstel af te 
vegen. 

 PRIJS € 
  00999�21  5,90 

 APPLICATORS 
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 STEEL STYLE II  
 Elektronische weegschaal in inox met touch 
screen. Batterij inbegrepen. 

 PRIJS € 
  00020�04  24,90 

 GLASCALY  
 Moderne glazen weegschaal, geschikt voor 
de meest nauwkeurige metingen. Batterij 
inbegrepen. 

 PRIJS € 
  00020�02  29,90 

max 5 kg

 GLASS STYLE  
 Weegschaal om de kleur nauwkeurig te dose-
ren. Batterij inbegrepen. 

 PRIJS € 
  00020�00  34,90 

 KLEURKITS 

 COLOR ECONOMISER  
 Haal meer uit uw kleurvoorbereiding met de Color Economiser. Zorgt ervoor dat u 40�% minder product dan vereist hoeft te gebruiken. 
Perfect, moeiteloos mixen, elke keer opnieuw, en de resulterende kleurmix is meer zuurstofrijk: meer glans en verbeterde dekking voor witte 
haren. De Color Economiser maakt de mix zachter en voegt volume toe, waardoor het eenvoudiger, sneller en vooral goedkoper wordt om de 
kleurvoorbereiding aan te brengen. 

 PRIJS € 
  00890�10   Color Economiser  59,90 
  00890�1001   Color Economiser kommen   3�pcs  11,90 

 KLEURMIXERS 

 MAESTRA METAL WHISK  
 Verfmixer vervaardigd uit roestvrij staal. 
Mengt zelfs de dikste kleur of bleek snel. 
Glijdt makkelijk door kleur, wat u tijd bespaart. 
Het metalen ontwerp vlekt niet. Eenvoudig 
schoon te maken. Met comfortabel siliconen 
handvat. 

 PRIJS € 
  00890�22  4,50 

 PRISM COLOR WHISKS  
 Set verfmixers van kunststof, in 6 verschil-
lende kleuren. Veilig te gebruiken om elk type 
oxiderende kleur of bleekmiddel te mengen. 
Antislip-handvat. 

 PRIJS € 
  00890�21  5,90 

 COLOMIX  
 De Colomix is een verfmixer op batterij in 
roestvrij staal die alle haarkleurproducten 
snel en grondig mengt in slechts een paar 
seconden. 10,000 RPM. 2 x AA-batterijen 
niet inbegrepen. 

 PRIJS € 
  00890�20  8,50 

RPM

10 000

 <�25�cm�> 

PRIJS PRIJS

PRIJS

 WEEGSCHALEN 
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 JET SET  
 Set van maatbeker, shaker, verfpotje en opplooibaar penseel. 
Ergonomische vorm en anti-slip basis. Het penseel kan opgevouwen 
en opgeborgen worden in de maatbeker. 

 PRIJS € 
  00999�5118         3,80 
  00999�5101         3,80 

 00999�5101 

 KLEURKITS  
 1 anti-slipkom, 1 borstel (L) en een maatbeker. 

 PRIJS € 
  00999�01         4,50 
  00999�0104         4,50 

 00999�01 

 00999�0104 

 EVOLUTION  
 1 anti-slipkom (250�ml), 2 borstels, 2 verdeelspelden, 1 kam en een 
maatbeker (100�ml) geleverd in een doorzichtige tas. 

 PRIJS € 
  00999�71  9,50 

 GLOBE  
 1 verfpotje met klein laatje dat aan de binnenkant van het potje 
bevestigd kan worden. Set bevat 2 haarverfborstels, 1 x S, 1 x L. Hoog 
aanbevolen bij het kleuren met twee verschillende kleurmixen. 

 PRIJS € 
  00895�48  6,90 

PRIJS

 KLEURKITS 
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 SIMPLY  
 Simpele kleurkom. 

 PRIJS € 
  00894�3101         1,00 
  00894�3102         1,00 
  00894�3118         1,00 

 00894�3101 / Ø�11�cm 

 ECO  
 Kleurkommen. Anti-slip. 

 PRIJS € 
  44703�01         1,40 
  44703�09         1,40 

 44703�01 / Ø�13,5�cm 

 44703�09 

 ERGO  
 Kleurkom met handvat. 

 PRIJS € 
  00895�3101         1,80 
  00895�3102         1,80 
  00895�3118         1,80 

 00895�3101 / Ø�13�cm 

 ANTI-SLIP  
 Kleurkom met handvat. Anti-slip. 

 PRIJS € 
  00895�4101         1,80 
  00895�4102         1,80 

 00895�4101 / Ø�13,5�cm 

 PINA  
 Kleurkom met borstel aan de zijkant om overbodig kleurmiddel van de haarverfborstel 
te verwijderen tijdens de kleuring. Antislip-onderkant Max. 300�ml. Hij kan makkelijk 
worden schoongemaakt dankzij het PE-materiaal. Met een tuit voor makkelijk uitgie-
ten. Het gat bij het handvat kan voor een standaard verfborstel gebruikt worden. 

 PRIJS € 
  00896�02  1,90 

 KLEURKOMMEN 
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 MISH’MASH  
 Set van 6 kleurkommen die in elkaar passen. Maakt het mogelijk 1 
palet te maken wanneer de 6 kommen vastgemaakt worden - ideaal 
voor multitonale technieken. Elke kom heeft een inhoud van max. 
420�ml. Antislip-onderkant In 3 trendy pastelkleuren. 

 PRIJS € 
  66006�00   420�ml  9,90 

 MIX’N MATCH  
 Set van 7 kleurkommen die in elkaar passen. Maakt het mogelijk 1 
palet te maken wanneer de 7 kommen vastgemaakt worden - ide-
aal voor multitonale technieken. Elke kleur heeft zijn eigen passende 
kom, zodat u de kleuren nooit meer door elkaar haalt. 

 PRIJS € 
  66005�46  10,90 

7

 KLEURBORSTELS 

 MISH’MASH  
 Set van 6 kleurborstels in 3 verschillende maten. Elke borstel heeft 
zachte BPT-borstelharen voor eenvoudig gebruik en onderhoud. 
Eenvoudig handvat met greep voor gebruiksgemak. Passende kleu-
ren met de Mish’Mash kleurkommen. 

 PRIJS € 
  66006�01  6,60 

 MIX’N MATCH  
 Set van 7 kleurborstels in dezelfde maat. Met zachte borstelharen 
voor eenvoudig en comfortabel gebruik. Passende kleuren met de 
Mish’Mash kleurkommen. 

 PRIJS € 
  66005�47  6,90 

7

 MULTIFORM FROSTY  
 Set van 5 kleurborstels in verschillende kleuren en vormen. Met harde 
nylon bristles voor allerlei creatieve kleurtechnieken met vrije hand. 

 PRIJS € 
  84502�01   Set 5�pcs   L  4,50 
  84502�11   Klassiek breed   L  1,00 

 84502�01 / Set  84502�11 / Klassiek breed 

 NOVA  
 Unieke haarverfborstel. Ergonomische grip dankzij het antisliphand-
vat met haak. De golvende, nylon bristles zijn speciaal ontworpen om 
de kleur goed vast te houden. De haak kan worden gebruikt om het 
haar te verdelen. Extra lange bristles vergemakkelijken de applicatie. 

 PRIJS € 
  84502�00  1,90 

 SILICONE  
 Siliconen borstels zijn productbesparende kampioenen! Ze houden geen product vast 
en zijn perfect voor het bijwerken van de wortels of voor een volledige verfbeurt. Vooral 
nuttig als de kleurmix dik en plakkerig is. Erg eenvoudig schoon te maken en veel 
hygiënischer dan borstels met haren. 

 PRIJS € 
  84502�07   S - Schuin  1,90 
  84502�08   M - Gestekeld  1,90 
  84502�09   S - Lang  1,90 
  84502�10   M - Schuin  1,90  84502�07 / S - Schuin 

 KLEURKOMMEN 
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SMALL 
Kleine kleurborstel met zwarte nylon bristles. Eenvoudig schoon te maken. Ideaal voor 
precieze kleurapplicatie en highlights.

PRIJS €
84501�31 Black 0,60
84501�61 Milky 0,70
44701�10 Cristal 0,80

84501�31 / Black

84501�61 / Milky 44701�10 / Cristal

LARGE 
Brede kleurborstel met harde nylon bristles. Eenvoudig schoon te maken. Kan ook 
gebruikt worden om haarverzorging of conditioner aan te brengen.

PRIJS €
84501�41 Black 0,70
84501�71 Milky 0,80
44701�00 Cristal 0,90

84501�41 / Black

84501�71 / Milky 44701�00 / Cristal

LARGE V 
Brede kleurborstel met kegelvormige harde nylon bristles die voor meer precisie zor-
gen bij het highlighten van dunne plukjes haar.

PRIJS €
84502�21 Black 0,80

Black

COMB 
Klassieke kleurkam met borstel. Maakt selectie en controle van de haarplukken tijdens 
de applicatie eenvoudig.

PRIJS €
84501�21 Black 0,60
84501�11 Milky 0,6084501�21 / Black

84501�11 / Milky

PRIJS

PRIJS

KLEURBORSTELS
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ECONOMISER 
Kleurpenseel met soepele haren en dubbele afschuining voor precisiewerk van wortel 
tot haartop - voorkomt een teveel aan kleur op de hoofdhuid.

PRIJS €
84502�31 L 1,80
84502�41 XXL 2,0084502�31 / L

84502�41 / XXL

PRÉCISION 
Kleurpenseel met soepele haren en dubbele afschuining voor precisiewerk van wortel 
tot haartop - voorkomt een teveel aan kleur op de hoofdhuid.

PRIJS €
84501�81 L 1,80
84503�81 XXL 2,00
84502�81 Kam 2,2084501�81 / L

84503�81 / XXL

84502�81 / Kam

KLEURBORSTELS
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 MINI PRESS  
 Kleine tubeknijper. 

 PRIJS € 
  44716�09  4,50 

 PLASTIC  
 Tubeknijper, kunststof. 

 PRIJS € 
  00996�32  5,50 

 METAL  
 Tubeknijper, metaal. 

 PRIJS € 
  00995�42  16,40 

 TIMERS 

 ZODIAC  
 Voordelige wekker. 

 PRIJS € 
  00900�5401         4,90 
  00900�5402         4,90 

 00900�5401  00900�5402 

 DIGITAL  
 Elektronische wekker. Batterij inbegrepen. 

 PRIJS € 
  00900�44  11,90 

 DROP  
 Digitale wekker met alarm. Door de zuignap kan de wekker vastge-
maakt worden aan een glad oppervlak zoals de spiegel die naar de 
klant gericht is. Batterijcel inbegrepen. 

 PRIJS € 
  00900�4001  5,90 

 WASSCHELPEN 

 PLASTI  
 Verzamelbak voor permanent- of fi xatiecrème. 

 PRIJS € 
  09008�31   26 x 27�cm  2,60 

 STAR TOUCH  
 Verzamelbak voor permanent- of fi xatiecrème in fl exibel materiaal dat 
aangenaam is om aan te raken. Onbreekbaar. 

 PRIJS € 
  09008�5102  4,90 

33 cm

31
 c

m

 PERMANENT-ACCESSOIRES 

 SPONS - SET  
 Fixatiespons voor permanent, geel schuim, 3-delige set incl. greep. 

 PRIJS € 
  43401�31  1,90 

 SPONS - INDIVIDUEEL  
 Fixatiespons voor permanent, zwart schuim. 1�pc. 

 PRIJS € 
  43400�31  1,90 

PRIJS PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJSPRIJS

 TUBEKLEMMEN 
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CLASSIC SHORT 60 MM 
Wikkels kort.

PRIJS €
48001�39 Ø�8�mm 1,40
48002�29 Ø�8,5�mm 1,40
48003�29 Ø�9�mm 1,80
48004�29 Ø�10�mm 2,00
48005�29 Ø�11,5�mm 2,00
48006�29 Ø�12�mm 2,10
48007�29 Ø�13�mm 2,20
48008�29 Ø�16,5�mm 2,40
48009�29 Ø�19�mm 2,90

48001�39 / Ø�8�mm 48002�29 / Ø�8,5�mm

48003�29 / Ø�9�mm

48004�29 / Ø�10�mm

48005�29 / Ø�11,5�mm

48006�29 / Ø�12�mm

48007�29 / Ø�13�mm

48008�29 / Ø�16,5�mm

48009�29 / Ø�19�mm

CLASSIC LONG 80 MM 
Wikkels lang.

PRIJS €
48002�39 Ø�8,5�mm 1,40
48003�39 Ø�9�mm 1,80
48004�39 Ø�10�mm 2,00
48005�39 Ø�11,5�mm 2,00
48006�39 Ø�12�mm 2,10
48007�39 Ø�13�mm 2,20
48008�39 Ø�16,5�mm 2,40
48009�39 Ø�19�mm 2,90

48002�39 / Ø�8,5�mm

48003�39 / Ø�9�mm

48004�39 / Ø�10�mm

48005�39 / Ø�11,5�mm

48006�39 / Ø�12�mm

48007�39 / Ø�13�mm

48008�39 / Ø�16,5�mm

48009�39 / Ø�19�mm

PRIJS

PRIJS
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BI-COLOR 60 MM - SHORT 
Wikkels kort.

PRIJS €
45003�29 Ø�6�mm 1,40
45003�49 Ø�6,5�mm 1,40
45004�29 Ø�7�mm 1,40
45001�39 Ø�9�mm 1,60
45002�39 Ø�10�mm 1,80
45007�29 Ø�13�mm 1,80
45008�29 Ø�15�mm 2,30

45003�29 / Ø�6�mm

45003�49 / Ø�6,5�mm

45004�29 / Ø�7�mm

45001�39 / Ø�9�mm

45002�39 / Ø�10�mm

45007�29 / Ø�13�mm

45008�29 / Ø�15�mm

BI-COLOR 80 MM - LONG 
Wikkels lang.

PRIJS €
45003�39 Ø�6�mm 1,60
45003�59 Ø�6,5�mm 1,60
45004�39 Ø�7�mm 1,60
45005�39 Ø�8,5�mm 1,80
45006�39 Ø�9�mm 1,80
45007�39 Ø�12�mm 2,10
45008�39 Ø�16�mm 2,60

45003�39 / Ø�6�mm

45003�59 / Ø�6,5�mm

45004�39 / Ø�7�mm

45005�39 / Ø�8,5�mm

45006�39 / Ø�9�mm

45007�39 / Ø�12�mm

45008�39 / Ø�16�mm

PRIJS
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TRADITION 80 MM - LONG 
Wikkels standaard.

PRIJS €
43004�39 Ø�6�mm 1,80
43005�39 Ø�6,5�mm 1,80
43006�39 Ø�8�mm 2,00
43007�39 Ø�8,5�mm 2,30
43008�39 Ø�11,5�mm 2,40
43009�39 Ø�13�mm 2,50
43010�39 Ø�17�mm 2,80

43004�39 / Ø�6�mm

43005�39 / Ø�6,5�mm

43006�39 / Ø�8�mm

43007�39 / Ø�8,5�mm

43008�39 / Ø�11,5�mm

43009�39 / Ø�13�mm

43010�39 / Ø�17�mm

TRADITION 60 MM - SHORT 
Wikkels standaard.

PRIJS €
43001�39 Ø�4�mm 1,40
43002�39 Ø�5�mm 1,60
43003�39 Ø�6�mm 1,80

43001�39 / Ø�4�mm 43002�39 / Ø�5�mm

43003�39 / Ø�6�mm

SPIRALS 
Wikkels spiraal.

PRIJS €
47003�39 Ø�12�mm <�16�cm�> 5,30
47004�39 Ø�16�mm <�11,5�cm�> 6,50
47002�39 Ø�7�mm <�16�cm�> 4,90

47003�39 / Ø�12�mm 47004�39 / Ø�16�mm

47002�39 / Ø�7�mm
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 PERM ELASTICS  
 Permanentelastiekjes voor BI-COLOR permanentwikkels. 

 PRIJS € 
  45100�32   Kort rond   <�68�mm�>  2,00 
  45200�32   Lang rond   <�85�mm�>  2,00 

 45100�32 / <�68�mm�>  45200�32 / <�85�mm�> 

 PERM ELASTICS  
 Permanentelastiekjes voor TRADITION & CLASSIC permanentwikkels. 

 PRIJS € 
  43100�32   Kort plat   <�73�mm�>  2,00 
  43200�32   Lang plat   <�90�mm�>  2,00 

 43100�32 / <�73�mm�>  43200�32 / <�90�mm�> 

 ELASTIEKEN VOOR PERMANENTWIKKELS - SILICONEN 

 SILICON  
 Siliconen elastiekjes. 

 PRIJS € 
  40200�12   <�73�mm�>  4,90 
  40200�22   <�90�mm�>  4,90 

 40200�12 / <�73�mm�>  40200�22 / <�90�mm�> 

 SILICON  
 Siliconen elastiekjes. 

 PRIJS € 
  40100�12   <�67�mm�>  4,90 
  40100�22   <�80�mm�>  4,90 

 40100�12 / <�67�mm�>  40100�22 / <�80�mm�> 

 SILICON  
 Versterkte siliconen elastiekjes. 

 PRIJS € 
  44402�02   <�75�mm�>  5,90 
  44402�07   <�86�mm�>  5,90 

 44402�02 / <�75�mm�>  44402�07 / <�86�mm�> 

 ELAXTICOOL  
 Siliconen elastiekjes. Vermijd tegenkrullen en vervang de wikkels. 

 PRIJS € 
  40200�23  14,90 

 <�72�mm�> 

 PERMANENTSTRIPS 

 PERMANENTSTRIPS  
 Permanentlatjes. 

 PRIJS € 
  45500�32  3,50  <�147�mm�> 

PRIJS

PRIJS

PRIJS PRIJS PRIJS

PRIJS
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SUPER TEX 
1000 puntpapieren permanent. M (75 x 50�mm)

PRIJS €
43303�71 M 75 x 50�mm 1,80

ECO NW 
1000 niet-gewoven puntpapieren permanent. M (75 x 50�mm)

PRIJS €
44803�00 M 75 x 50�mm 2,20

PUNTPAPIEREN 
1000 puntpapieren permanent. L (80 x 55�mm)

PRIJS €
43303�31 L 80 x 55�mm 2,00

END WRAPS NW 
1000 niet-gewoven puntpapieren permanent. L (80 x 55�mm)

PRIJS €
43300�31 L 80 x 55�mm 4,50

MESH 
250 puntpapieren permanent vervaardigd uit waterbestendig mesh 
materiaal. M (75 x 50�mm)

PRIJS €
43302�31 M 75 x 50�mm 2,00

SUPER STAR 
1000 puntpapieren permanent. XL (89 x 57�mm)

PRIJS €
43301�31 XL 89 x 57�mm 2,40

POLLIE 
Doos van 20 x 500 pakjes met permanent papieren van Pollié, voorgevouwen. S (50 
x 35�mm)

PRIJS €
44803�60 Pollie S 50 x 35�mm 19,95
44803�61 Pollie armbandhouder 1,20 44803�60 / Pollie

44803�61 / Pollie 
armbandhouder

PRIJS
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 PERM CAP ELASTIC  
 Nylon permanentkapje met elastieken 
sluiting. 

 PRIJS € 
  02533�09  3,30 

 PLASTI-CAP  
 Nylon permanentkapje met hook-and-loop 
sluiting. 

 PRIJS € 
  50109�3202  3,95 

 TECHNI-CAP  
 Polyester permanentkapje met elastieken 
sluiting. 

 PRIJS € 
  50114�32  5,50 

 ALU-CAP  
 Polyester permanentkapje met hook-and-loop sluiting en 
nekbescherming. 

 PRIJS € 
  50109�42  6,50 

 HEATING-CAP  
 100 wegwerpbare permanentkapjes gemaakt van transparante folie. 

 PRIJS € 
  50109�52  6,50 

 DISPO-CAP  
 Zelfverwarmende wegwerpbare permanentkapjes met elastieken sluiting. 

 PRIJS € 
  44104�00  1,10 
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FLOCKY LONG 70 MM 
Fluwelen rollers lang - originele extra kwaliteit.

PRIJS €
41213�49 Ø�13�mm 6,90
41215�49 Ø�15�mm 6,90
41218�49 Ø�18�mm 6,90
41221�49 Ø�21�mm 6,90
41224�49 Ø�24�mm 6,90
41228�49 Ø�28�mm 6,90
41232�49 Ø�32�mm 9,90
41236�49 Ø�36�mm 9,90
41242�49 Ø�40�mm 10,90

41213�49 / 
Ø�13�mm

41215�49 / 
Ø�15�mm

41218�49 / 
Ø�18�mm

41221�49 / 
Ø�21�mm

41224�49 / 
Ø�24�mm

41228�49 / 
Ø�28�mm

41232�49 / 
Ø�32�mm

41236�49 / 
Ø�36�mm

41242�49 / 
Ø�40�mm

PRIJS
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HOOK & LOOP ROLLERS 
Matig flexibele haarrollers bedekt in licht klittenband om het haar op zijn plaats te houden. Ze helpen de oppervlakte van het haar glad te 
maken, volume en een gepolijste uitstraling aan het haar te geven met minimale warmte.

PRIJS €
41210�49 Ø�13�mm 12�pcs 1,20
41216�49 Ø�15�mm 12�pcs 1,40
41222�49 Ø�21�mm 12�pcs 1,60
41226�49 Ø�24�mm 12�pcs 1,80
41230�49 Ø�28�mm 12�pcs 2,30
41235�49 Ø�32�mm 12�pcs 2,50
41240�49 Ø�36�mm 12�pcs 2,80
41645�49 Ø�40�mm 6�pcs 1,60
41650�49 Ø�43�mm 6�pcs 1,80
41655�49 Ø�48�mm 6�pcs 2,00
41660�49 Ø�56�mm 6�pcs 2,50
41665�49 Ø�61�mm 6�pcs 2,90
41670�49 Ø�66�mm 6�pcs 3,30
41675�49 Ø�70�mm 6�pcs 3,90
41680�49 Ø�80�mm 3�pcs 2,30

41210�49 / 
Ø�13�mm

41216�49 / 
Ø�15�mm

41222�49 / 
Ø�21�mm

41226�49 / 
Ø�24�mm

41230�49 / 
Ø�28�mm

41235�49 / 
Ø�32�mm

41240�49 / 
Ø�36�mm

41645�49 / 
Ø�40�mm

41650�49 / 
Ø�43�mm

41655�49 / 
Ø�48�mm

41660�49 / 
Ø�56�mm

41665�49 / 
Ø�61�mm

41670�49 / 
Ø�66�mm

41675�49 / 
Ø�70�mm

41680�49 / 
Ø�80�mm
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 METAL 40 MM  
 Korte metalen rollers met hygiënische synthetische haren. EPOXY-
laag om de warmte langer te behouden en verspreiden. 

 PRIJS € 
  31201�39   Ø�13�mm  4,90 
  31201�59   Ø�15�mm  4,90 
  31201�89   Ø�18�mm  5,50 
  31202�19   Ø�21�mm  5,50 
  31202�49   Ø�24�mm  5,90 
  31202�89   Ø�28�mm  6,50 

 31201�39 / 
Ø�13�mm 

 31201�59 / 
Ø�15�mm 

 31201�89 / 
Ø�18�mm 

 31202�19 / 
Ø�21�mm 

 31202�49 / 
Ø�24�mm 

 31202�89 / 
Ø�28�mm 

 METAL 65 MM  
 Lange metalen rollers met hygiënische synthetische haren. EPOXY-
laag om de warmte langer te behouden en verspreiden. 

 PRIJS € 
  31211�39   Ø�11�mm  5,50 
  31213�39   Ø�13�mm  5,50 
  31215�39   Ø�15�mm  5,90 
  31218�39   Ø�18�mm  5,90 
  31221�39   Ø�21�mm  6,50 
  31224�39   Ø�24�mm  6,50 
  31228�39   Ø�28�mm  7,50 
  31232�39   Ø�32�mm  8,90 
  31236�39   Ø�36�mm  9,50 

 31211�39 / Ø�11�mm  31213�39 / Ø�13�mm  31215�39 / Ø�15�mm  31218�39 / Ø�18�mm 

 31221�39 / Ø�21�mm  31224�39 / Ø�24�mm  31228�39 / Ø�28�mm 

 31232�39 / Ø�32�mm 

 31236�39 / Ø�36�mm 

 HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN  /  PERMANENTROLLERS 
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 L’INDEFORMABLE  
 Mesh draadrollers met hygiënische synthetische rolborstel om het haar op zijn plaats te houden. De rollers geleiden de hitte tijdens het stomen 
en/of drogen voor snellere resultaten doordat ze gemaakt zijn van fl exibele draden. De mesh-omhulling zorgt voor optimale luchtstroom voor 
sneller drogen en effectiever stomen. 

 PRIJS € 
  22101�29   Ø�12�mm  4,90 
  22101�59   Ø�15�mm  4,90 
  22102�09   Ø�20�mm  5,50 
  22102�39   Ø�23�mm  5,90 
  22102�69   Ø�26�mm  6,90 
  22103�09   Ø�30�mm  7,50 
  22103�59   Ø�35�mm  7,90 
  22104�09   Ø�40�mm  9,50 

 22101�29 / Ø�12�mm 

 22101�59 / Ø�15�mm 

 22102�09 / Ø�20�mm 

 22102�39 / Ø�23�mm 

 22102�69 / Ø�26�mm 

 22103�09 / Ø�30�mm 

 22103�59 / Ø�35�mm 

 22104�09 / Ø�40�mm 

 PLASTIC ROLLERS 

 PLASTIC LONG 75 MM  
 Klassieke kunststof watergolfrollers, 75�mm lang, incl. 10 haarspelden. 

 PRIJS € 
  46003�32   Ø�10�mm  2,50 
  46004�32   Ø�15�mm  2,80 
  46005�32   Ø�20�mm  2,90 
  46005�42   Ø�23�mm  3,00 
  46006�32   Ø�25�mm  3,10 
  46006�42   Ø�28�mm  3,30 
  46007�32   Ø�30�mm  3,50 
  46008�32   Ø�40�mm  3,60 

 46003�32 / Ø�10�mm  46004�32 / Ø�15�mm  46005�32 / Ø�20�mm  46005�42 / Ø�23�mm 

 46006�32 / Ø�25�mm  46006�42 / Ø�28�mm  46007�32 / Ø�30�mm  46008�32 / Ø�40�mm 

 PERMANENTROLLERS  /  HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN 
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FIXATIENAALDEN 
Metalen fixatienaalden, 57�mm lang.

PRIJS €
93225�33 <�57�mm�> 20�pcs 1,80
93925�32 <�57�mm�> 200�pcs 14,40

93225�33

FIXATIENAALDEN 
Metalen fixatienaalden, 67�mm lang.

PRIJS €
93226�33 <�67�mm�> 20�pcs 1,90
93926�32 <�67�mm�> 200�pcs 15,20

93226�33

FIXATIENAALDEN 
Metalen fixatienaalden, 77�mm lang.

PRIJS €
93227�33 <�77�mm�> 20�pcs 2,00
93927�32 <�77�mm�> 200�pcs 16,00

93227�33

FIXATIENAALDEN 
Metalen fixatienaalden met plastic buitenlaag. 70�mm lang. Geschikt 
voor allergieën.

PRIJS €
93128�33 <�70�mm�> 10�pcs 2,30
93928�32 <�70�mm�> 100�pcs 18,40

93128�33

FIXATIENAALDEN 
Metalen fixatienaalden met plastic buitenlaag. 90�mm lang. Geschikt 
voor allergieën.

PRIJS €
93129�33 <�90�mm�> 10�pcs 2,50
93929�32 <�90�mm�> 100�pcs 20,00

93129�33

PLASTIC FIXATIENAALDEN 
Plastic fixatienaalden voor een permanent of voor fixeren. 20 stuks, 
wit, 70�mm.

PRIJS €
93924�3201 <�77�mm�> 5,50

93924�3201

PLASTIC FIXATIENAALDEN 
Plastic fixatienaalden voor een permanent of voor fixeren. 20 stuks, 
verschillende kleuren, 70�mm.

PRIJS €
93224�33 <�77�mm�> 20�pcs 1,00
93924�3200 <�77�mm�> 200�pcs 5,50

93224�33

PLASTIC FIXATIENAALDEN 
Plastic fixatienaalden voor een permanent of voor fixeren. 100�pcs., 65�mm

PRIJS €
44311�11 <�65�mm�>        8,50
44311�12 <�65�mm�>        8,50

44311�11

44311�12

PRIJS

PRIJS

HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN / PERMANENTROLLERS
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Klassieke watergolfspelden - metaal
PRIJS €

93021�63 36�pcs 3,90
93021�57 144�pcs 12,90

93021�63 / <�5,5�cm�>

93021�57

Clips met 1 pin - metaal
PRIJS €

93421�33 20�pcs 2,50
93401�37 100�pcs 7,90

93421�33

Clips met 2 pinnen - metaal
PRIJS €

93422�33 20�pcs 2,50
93402�37 100�pcs 7,90

93422�33

Clips met 2 pinnen - plastic - verschillende kleuren
PRIJS €

93221�33 20�pcs 2,00
93921�37 100�pcs 6,90

93221�33 / <�4,5�cm�>

Clips met 3 pinnen - metaal
PRIJS €

93425�33 20�pcs 2,50
93405�37 100�pcs 7,90

93425�33 / <�4,5�cm�>

Krul- / watergolfspelden - metaal
PRIJS €

93423�33 20�pcs 2,50
93403�37 100�pcs 7,90

93423�33 / <�4,5�cm�>

PRIJS

PRIJS

PRIJS PRIJS

PERMANENTROLLERS / HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN
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SUPERFLEX SHORT 18 CM 
Flexi mousserollers. Eenvoudig te gebruiken op droog of nat haar voor verschillende resultaten afhankelijk van de lengte, de vochtigheid van 
het haar, en de duur. Met buigbare koperdraadkern.

PRIJS €
42221�29 Ø�10�mm <�18�cm�> 3,50
42221�19 Ø�12�mm <�18�cm�> 3,90
42221�09 Ø�13�mm <�18�cm�> 3,90
42220�99 Ø�15�mm <�18�cm�> 3,90
42220�89 Ø�17�mm <�18�cm�> 5,50
42220�79 Ø�19�mm <�18�cm�> 5,50
42220�69 Ø�20�mm <�18�cm�> 5,50

42221�29 / Ø�10�mm

42221�19 / Ø�12�mm

42221�09 / Ø�13�mm

42220�99 / Ø�15�mm

42220�89 / Ø�17�mm

42220�79 / Ø�19�mm

42220�69 / Ø�20�mm

SUPERFLEX LONG 25 CM 
Flexi mousserollers. Eenvoudig te gebruiken op droog of nat haar voor verschillende resultaten afhankelijk van de lengte, de vochtigheid van 
het haar, en de duur. Met buigbare koperdraadkern.

PRIJS €
42220�49 Ø�13�mm <�25�cm�> 5,50
42220�39 Ø�15�mm <�25�cm�> 5,50
42220�29 Ø�17�mm <�25�cm�> 6,90
42220�19 Ø�19�mm <�25�cm�> 6,90
42252�52 Ø�25�mm <�25�cm�> 4,90
42253�02 Ø�30�mm <�25�cm�> 7,90

5

42220�49 / Ø�13�mm

42220�39 / Ø�15�mm

42220�29 / Ø�17�mm

42220�19 / Ø�19�mm

42252�52 / Ø�25�mm

42253�02 / Ø�30�mm

PRIJS

PRIJS

HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN / PERMANENTROLLERS
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HOT WATER 
Hete watergolfrollen. Plaats de watergolfrollen in een pot kokend water en laat ze 
3-4�min koken. Giet het water dan voorzichtig af en verwijdert de rollers, schudt het 
overtollige vocht af en maakt het haar vast.

PRIJS €
44401�33 <�65�mm�> Ø�15�mm 4,00
44402�33 <�70�mm�> Ø�24�mm 4,00

44401�33

44402�33

SCHUIMWIKKELS

FOAM CURLERS 60 MM 
Schuimrollers zijn een goede manier om het haar te krullen zonder warmte te gebrui-
ken. De rollers zijn sterk en dicht met een veilige buig-sluitfunctie. Het zachte schuim 
biedt comfort tijdens een schoonheidsslaapje, want het knijpt niet en veroorzaakt geen 
drukpunten.
• super zacht en comfortabel schuim
• krijg een natuurlijk uitziende krul

• zacht en effectief
• comfortabel om ‘s nachts te dragen

PRIJS €
42616�33 Ø�20�mm <�6�cm�> 2,20
42617�33 Ø�25�mm <�6�cm�> 2,20
42618�33 Ø�30�mm <�6�cm�> 2,40
42519�33 Ø�34�mm <�6�cm�> 2,40

42616�33 / Ø�20�mm 42617�33 / Ø�25�mm 42618�33 / Ø�30�mm

42519�33 / Ø�34�mm

HAARNETJES

TULLE 
Fijne mazen.

PRIJS €
11427�2303        2,50
11427�2306        2,50
11427�2315        2,50

11427�2303

RESILLE 
Middelgrote mazen.

PRIJS €
11428�2301        2,50
11428�2303        2,50
11428�2306        2,50
11428�2315        2,50

11428�2301

PERMANENTROLLERS / HIGHLIGHTS, KLEUREN, PERMANENTEN & KRULLEN

HETE WATERGOLFROLLEN
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 STRONG 9 CM  
 Supersterke scheidingsklemmen met scharnier voor dik haar. Eén clip is voldoende 
om zelfs grote stukken haar vast te zetten tijdens het knippen en stylen. Klein model 
voor kort haar. 

 PRIJS € 
  93409�6202   <�9�cm�>         5,50 

  93409�6260   <�9�cm�> 

  

 5,50 

 93409�6202 

 93409�6260 

 STRONG 11 CM  
 Supersterke scheidingsklemmen met scharnier voor dik haar. Eén clip is voldoende 
om zelfs grote stukken haar vast te zetten tijdens het knippen en stylen. Medium 
model voor halfl ang haar. 

 PRIJS € 
  93409�7202   <�11�cm�>         5,90 

  93409�7260   <�11�cm�> 

  

 5,90 

 93409�7202 

 93409�7260 

 STRONG 14 CM  
 Supersterke scheidingsklemmen met scharnier voor dik haar. Eén clip is voldoende 
om zelfs grote stukken haar vast te zetten tijdens het knippen en stylen. Groot model 
voor lang haar. 

 PRIJS € 
  93409�8202   <�14�cm�>  4,50 

 STRONG MIX  
 Supersterke scheidingsklemmen met scharnier voor dik haar. Eén clip is voldoende om zelfs grote stukken haar vast te zetten tijdens het 
knippen en stylen. Beschikbaar in verschillende maten en voor alle haartypes: u heeft slechts één clip nodig. 

 PRIJS € 
  93409�4202   2 x <�9�cm�> + 2 x <�11�cm�>         3,90 
  93409�4207   2 x <�9�cm�> + 2 x <�11�cm�>         3,90 
  93409�4208   2 x <�9�cm�> + 2 x <�11�cm�>         3,90 
  93409�5202   1 x <�9�cm�> + 2 x <�11�cm�> + 1 x <�14�cm�>         4,50 

 93409�4202  93409�4207  93409�4208  93409�5202 

 STERKE SCHEIDINGSKLEMMEN 
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 DOLPIN  
 Clips speciaal ontwikkeld voor dik haar, fl exibel voor een extra sterke greep op grote 
hoeveelheden haar. Elke clip heeft een spits uiteinde om het haar te verdelen. 

 PRIJS € 
  93410�03  3,90  <�11�cm�> 

 NIET-METALEN SCHEIDINGSKLEMMEN 

 BIRD  
 Deze niet-metalen clips kunnen voor elk doel gebruikt worden en zijn goed voor het 
verdelen van het haar tijdens knipbeurten of styling. De sterke greep zorgt ervoor dat 
het haar veilig op zijn plaats blijft. De niet-metalen clips gaan lang mee en roesten niet. 
Voor alle haartypes. 

 PRIJS € 

  93410�00   <�10,5�cm�> 
    

 4,00 

  93410�01   <�14�cm�> 
    

 4,00 
 93410�01 

 SCHEIDINGSKLEMMEN 

 COLORPROOF  
 Vlekvermijdende scheidingsklemmen die uitstekende greep in het 
haar bieden dankzij de siliconen anti-slipstrook. De extra sterke veer 
zorgt voor een stevige greep, zelfs na lang gebruik. Voor medium tot 
fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93409�1002         5,90 
  93409�1000  5,90 

 93409�1000 

 CLIPAGRIP  
 Scheidingsklemmen met siliconen anti-sliphandvat voor eenvoudig 
gebruik. Voor normaal tot fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93409�0002         5,90 
  93409�0000  5,90 

 93409�0000 

 STERKE SCHEIDINGSKLEMMEN 

 SCHEIDINGSKLEMMEN  /  HAARACCESSOIRES |   205



 PLASTI  
 Standaard scheidingsklemmen in kunststof. 

 PRIJS € 
  44324�00  3,90 

 <�10�cm�> 

 PLASTI-JUMBO  
 Extra grote standaard scheidingsklemmen in 
kunststof. 

 PRIJS € 
  93220�32  2,50 

 <�15�cm�> 

 PLASTI-FORTE  
 Scheidingsklemmen in versterkt kunststof 
dat een geweldige greep biedt op normaal tot 
fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93409�33  5,90 

 <�12�cm�> 

 PLASTI-ALU  
 Standaard scheidingsklemmen met kunststof bovenkant en alumi-
nium onderkant. 

 PRIJS € 
  93407�3302         6,50 
  93407�3301         6,50 

  93407�3300 
    

 6,50 

 93407�3302 / <�10�cm�> 

 93407�3300 

 ALU-FORTE  
 Aluminium scheidingsklemmen in verschillende kleuren. Ze geven 
sterke greep en zijn daardoor geschikt voor normaal tot fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93408�33  4,50 

 <�10,5�cm�> 

 CARBON-ALU  
 Scheidingsklemmen met bovenkant in kunststofvezel en aluminium 
onderkant. De combinatie van beide materialen maakt de clips extra 
licht, maar zeer sterk. Voor alle haartypes. 

 PRIJS € 
  93760�02   <�10�cm�>  7,90 
  93760�01   <�12�cm�>  7,90 

 93760�01 

 META-THIN  
 Metalen scheidingsklemmen geven sterke greep en zijn daardoor 
geschikt voor normaal tot fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93021�46  16,90 

 <�8,5�cm�> 

 META-DOT  
 Metalen scheidingsklemmen geven sterke greep en zijn daardoor 
geschikt voor normaal tot fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93406�32  3,20 

 <�9�cm�> 

 META-WAVE  
 Metalen scheidingsklemmen geven sterke greep en zijn daardoor 
geschikt voor normaal tot fi jn haar. 

 PRIJS € 
  93404�32  7,90 

 <�12�cm�> 

PRIJS

PRIJS

 SCHEIDINGSKLEMMEN 
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CROCO S 
Scheidingsklemmen voor normaal tot kort haar.

PRIJS €
93100�3202        2,20
93100�3201        2,20

93100�32    
    

2,20

93100�3202 / <�5,5�cm�>

93100�3201

93100�32

CROCO L 
Scheidingsklemmen voor normaal tot lang haar.

PRIJS €
93213�3202        2,60
93213�3201        2,60

93212�32    
    

2,60

93213�3202 / <�8�cm�>

93213�3201

93212�32

CURL LINE 
Klemmen die vaak gebruikt worden om rollers in het haar vast te zetten. Kunnen ook 
gebruikt worden om delen van normaal tot dik haar vast te zetten.

PRIJS €

93213�73    
    

2,20
<�5,5�cm�>

CARBON LINE 
Scheidingsklemmen vervaardigd uit koolstof, waardoor ze licht maar toch sterk en 
antistatisch zijn. Voor alle haartypes.

PRIJS €
93763�00 3,90<�8,5�cm�>

PRIJS

PRIJS

SCHEIDINGSKLEMMEN
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 QUICKYSTICK  
 Creëer snel en eenvoudig een opgestoken haarstijl met deze magnetische armband 
met een sluiting met haak en lus. 

 PRIJS € 
  00900�55  4,90  <�28,4�cm�> 

 SUZON-HAARSPELDEN 

 SUZON 82 MM  
 Golvende spelden met bolvormig uiteinde - groot model. 

 PRIJS € 
  98000�0102         1,60 
  98000�0152         1,60  98000�0102  98000�0152 

 JAPANSE HAARSPELDEN 

 JAPAN 50 MM  
 Getorste rechte spelden. 

 PRIJS € 
  40314�39   40�pcs         3,50 
  40314�19   500�pcs         18,90 
  40314�32   40�pcs         3,50 
  40314�12   500�pcs         18,90 
  40314�33   40�pcs         3,50 
  40314�13   500�pcs         18,90 

 40314�39  40314�32  40314�33 

 JAPAN 70 MM  
 Getorste rechte spelden. 

 PRIJS € 
  40315�39   40�pcs         3,50 
  40315�19   500�pcs         19,90 
  40315�32   40�pcs         3,50 
  40315�12   500�pcs         19,90 
  40314�23   40�pcs         3,50 
  40315�22   500�pcs         19,90 

PRIJS

 MAGNETISCHE ARMBANDEN VOOR SPELDEN 
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STRAIGHT 50 MM 
Geparelde uiteinden gevormd in de massa.

PRIJS €
93450�5002 50�pcs        2,50
93455�0002 500�pcs        10,90
93450�5015 50�pcs        2,50
93455�0015 500�pcs        10,90

93450�5015

STRAIGHT 63 MM 
Geparelde uiteinden gevormd in de massa.

PRIJS €
93650�5002 50�pcs        2,50
93655�0002 500�pcs        10,90
93650�5015 50�pcs        2,50
93655�0015 500�pcs        10,90

STRAIGHT 70 MM 
Geparelde uiteinden gevormd in de massa.

PRIJS €
93700�5002 50�pcs        2,50
93705�0002 500�pcs        10,90
93700�5015 50�pcs        2,50
93705�0015 500�pcs        10,90

GOLVENDE HAARSPELDEN

WAVY 50 MM 
Geparelde uiteinden gevormd in de massa.

PRIJS €
94450�5002 50�pcs        2,50
94455�0002 500�pcs        10,90
94450�5015 50�pcs        2,50
94455�0015 500�pcs        10,90

94450�5002 94450�5015

WAVY 63 MM 
Geparelde uiteinden gevormd in de massa.

PRIJS €
94650�5002 50�pcs        2,50
94655�0002 500�pcs        10,90
94650�5015 50�pcs        2,50
94655�0015 500�pcs        10,90

WAVY 70 MM 
Geparelde uiteinden gevormd in de massa.

PRIJS €
94700�5002 50�pcs        2,50
94705�0002 500�pcs        10,90
94700�5015 50�pcs        2,50
94705�0015 500�pcs        10,90

93450 5002

RECHTE HAARSPELDEN

FIXATIENAALDEN & SPELDEN / HAARACCESSOIRES |   209



STRAIGHT 50 MM 
Half-geronde gelakte spelden - zonder kralen.

PRIJS €
94001�5002 24�pcs        1,60
94001�5102 500�pcs        19,90
94001�5015 24�pcs        1,60
94001�5115 500�pcs        19,90
94001�5052 24�pcs        1,60
94001�5152 500�pcs        19,90

94001�5002 94001�5015 94001�5052

STRAIGHT 70 MM 
Half-geronde gelakte spelden - zonder kralen.

PRIJS €
94001�7002 24�pcs        1,60
94001�7102 500�pcs        19,90
94001�7015 24�pcs        1,60
94001�7115 500�pcs        19,90
94001�7052 24�pcs        1,60
94001�7152 500�pcs        19,90

94001�7002 94001�7015 94001�7052

GOLVENDE HAARKLEMMEN

WAVY 50 MM 
Half-geronde gelakte spelden - balvormige punt.

PRIJS €
94000�5002 24�pcs        1,80
94000�5102 500�pcs        21,90
94000�5015 24�pcs        1,80
94000�5115 500�pcs        21,90
94000�5052 24�pcs        1,80
94000�5152 500�pcs        21,90

94000�5002 94000�5015 94000�5052

WAVY 70 MM 
Half-geronde gelakte spelden - balvormige punt.

PRIJS €
94000�7002 24�pcs        1,80
94000�7102 500�pcs        21,90
94000�7015 24�pcs        1,80
94000�7115 500�pcs        21,90
94000�7052 24�pcs        1,80
94000�7152 500�pcs        21,90

94000�7002 94000�7015 94000�7052

PRIJS PRIJS

RECHTE HAARKLEMMEN
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ORIGINAL BLEND RITE 50 MM 
Spelden met ruwe afwerking voor betere greep voor alle haarstijlen - 
half-geronde rand.

PRIJS €
97000�5002 9�pcs        1,20
97001�5002 250�pcs        12,90
97000�5015 9�pcs        1,20
97001�5015 250�pcs        12,90
97000�5052 9�pcs        1,20
97001�5052 250�pcs        12,90

97000�5002 97000�5015 97000�5052

ORIGINAL BLEND RITE 65 MM 
Spelden met ruwe afwerking voor betere greep voor alle haarstijlen - 
half-geronde rand.

PRIJS €
97000�6502 8�pcs        1,20
97001�6502 250�pcs        12,90
97000�6515 8�pcs        1,20
97001�6515 250�pcs        12,90
97000�6552 8�pcs        1,20
97001�6552 250�pcs        12,90

97000�6502 97000�6515 97000�6552

BEST GRIPS 50 MM 
Spelden met geribbelde afwerking zodat ze niet in het haar bewegen 
en om te verzekeren dat de haarstijl te allen tijde behouden blijft - 
vlakke rand.

PRIJS €
96000�5402 12�pcs        1,90
96000�5102 250�pcs        19,90
96000�5415 12�pcs        1,90
96000�5115 250�pcs        19,90
96000�5452 12�pcs        1,90
96000�5152 250�pcs        19,90

96000�5402 96000�5415 96000�5452

BEST GRIPS 70 MM 
Spelden met geribbelde afwerking zodat ze niet in het haar bewegen 
en om te verzekeren dat de haarstijl te allen tijde behouden blijft - 
vlakke rand.

PRIJS €
96000�7402 12�pcs        1,90
96000�7102 250�pcs        19,90
96000�7415 12�pcs        1,90
96000�7115 250�pcs        19,90
96000�7452 12�pcs        1,90
96000�7152 250�pcs        19,90

96000�7402 96000�7415 96000�7452

PRIJS PRIJS

GERIBBELDE HAARKLEMMEN
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HOOK 
Haarvriendelijke elastiekjes die om het haar worden gewonden en met de haak vastgemaakt.

PRIJS €
44325�2902        5,90
44325�2915        5,90
44325�2996        5,90
44325�29        5,90

44325�2902 44325�2915 44325�2996 44325�29

ELASTIEKJES

 
Set haarelastiekjes van TPU-materiaal, een speciaal soort rubber dat ervoor zorgt dat er geen haren uitgetrokken worden bij het verwijderen 
van de elastiekjes. Ze zijn relatief zachter dan gewone elastiekjes, behouden hun flexibiliteit goed en breken niet snel.

PRIJS €
44329�59 Kara Ø�15�mm 500�pcs 6,50
44329�58 Kali Ø�40�mm 250�pcs 3,90
44329�51 Claire Ø�15�mm 500�pcs 3,90
44329�50 Rainbow Ø�15�mm 500�pcs 6,50
44329�52 Primrose Ø�15�mm 500�pcs 3,90

44329�59 / Kara 44329�58 / Kali 44329�51 / Claire

44329�50 / Rainbow 44329�52 / Primrose

PRIJS

ELASTIEKJES MET HAKEN
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THICK 
De metaalvrije versie van het klassieke elastiekje zorgt voor een goede 
grip die de hele dag duurt, zonder kans op roest. Dit is minder scha-
delijk voor het haar als de elastiekjes worden verwijderd. Deze elas-
tiekjes zijn extra sterk.

PRIJS €
44412�12        1,90
44413�12        1,90
44414�12        1,90

44412�12 44413�12 44414�12

THIN 
De metaalvrije versie van het klassieke elastiekje zorgt voor een goede 
grip die de hele dag duurt, zonder kans op roest. Dit is minder scha-
delijk voor het haar als de elastiekjes worden verwijderd. Deze elas-
tiekjes zijn extra sterk.

PRIJS €
44412�16 16�pcs        1,90
44413�16 16�pcs        1,90
44414�16 16�pcs        1,90

44412�16 44413�16 44414�16

NATULASTICS DISPLAY 
Gebruik deze niet-metalen elastiekjes voor een resultaat zonder knik, 
de hele dag lang. Kies de natuurlijke kleur van uw haar voor een 
onzichtbare look. Elk doosje bevat 5 stuks Natulastics-elastiekjes en 
het display bevat 12 extra bijvuldoosjes, 2 per kleur.

PRIJS €
66005�40 Display van 36 st 49,90

SPIRADELIC DISPLAY 
Een bijna magische paardenstaartelastiek die het haar onopvallend 
en stevig vasthoudt, en geen hoofdpijn bezorgt. Wanneer hij rond 
het haar wordt gewikkeld, oefent het hygiënische, niet-absorberende 
materiaal een ongelijke druk uit rond de omtrek van de paardenstaart, 
waardoor de lokken worden vastgehouden met de juiste druk en zon-
der hoofdpijn. Elk doosje bevat 3 stuks Spiradelics in een natuurlijke 
kleur.

PRIJS €
66005�11 Display van 24 st 24,90

ELASTIEKJES
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 NYLON 13 CM  
 Knotroller zonder drukknoopsluiting. 

 PRIJS € 
  09222�3252         4,90 
  09222�3245         4,90 
  09222�3202         4,90 

 09222�3252 / <�13�cm�> 

 09222�3245 
 09222�3202 

 NYLON 18 CM  
 Knotroller met drukknoopsluiting. 

 PRIJS € 
  95021�91         6,50 
  95021�92         6,50 
  95021�93         6,50 

 95021�91 / <�18�cm�> 

 95021�92 

 95021�93 

 NYLON 23 CM  
 Knotroller met drukknoopsluiting. 

 PRIJS € 
  95022�41         6,70 
  95022�42         6,70 
  95022�43         6,70 

 95022�41 / <�23�cm�> 

 95022�42 

 95022�43 

 KNOTMAKERS 

 IZY  
 Haarknotmaker. Een onmisbaar haaraccessoire voor knotjes! Makkelijk te gebruiken, in luttele seconden maakt u de perfecte knot! 

 PRIJS € 
  44325�21         2,00 
  44325�22         2,00 

 44325�21 / <�24,5�cm�>  44325�22 

PRIJS

 KNOTROLLERS 
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 NYLON 9 CM  
 Knotrol in nylonmateriaal - gelijmd. 

 PRIJS € 
  09208�3252         4,90 
  09208�3245         4,90 
  09208�3202         4,90 

 09208�3252 / Ø�9�cm  09208�3245  09208�3202 

 COTTON 9 CM  
 Knotrol in katoen - niet gelijmd. 

 PRIJS € 
  09108�3252         4,90 
  09108�3245         4,90 
  09108�3202         4,90 

 09108�3252 / Ø�9�cm  09108�3245  09108�3202 

 NYLON LUX 8 CM  
 Knotrol in extra dik nylonmateriaal - niet gelijmd. 

 PRIJS € 
  95001�81         4,90 
  95001�82         4,90 
  95001�83         4,90 

 95001�81 / Ø�8�cm  95001�82  95001�83 

 NYLON LUX 9 CM  
 Knotrol in extra dik nylonmateriaal - niet gelijmd. 

 PRIJS € 
  95001�91         6,90 
  95001�92         6,90 
  95001�93         6,90 

 95001�91 / Ø�9�cm  95001�92  95001�93 

 NYLON LUX 10 CM  
 Knotrol in extra dik nylonmateriaal - niet gelijmd. 

 PRIJS € 
  95028�01         7,50 
  95028�02         7,50 
  95028�03         7,50 

 95028�01 / Ø�10�cm  95028�02  95028�03 

 NYLON LUX 11 CM  
 Knotrol in extra dik nylonmateriaal - niet gelijmd. 

 PRIJS € 
  95002�01         7,90 
  95002�02         7,90 
  95002�03         7,90 

 95002�01 / Ø�11�cm  95002�02  95002�03 

PRIJS PRIJS

PRIJS PRIJS

 KNOTRINGEN 
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 FINE  
 Onzichtbaar haarnet, fi jne mazen met onzichtbaar elastiek - per 12x2 
verpakt. 

 PRIJS € 
  11802�3301         7,90 
  11802�3302         7,90 
  11802�3318         7,90 
  11802�3345         7,90 
  11802�3347         7,90 
  11802�3346         7,90 

 11802�3301 

 CHIGNON  
 Onzichtbaar knotnet, fi jne mazen, met elastiek - per 12x2 verpakt. 

 PRIJS € 
  11526�3302         8,90 
  11526�3345         8,90 
  11526�3347         8,90 
  11526�3346         8,90 
  11526�3352         8,90 

 11526�3302 

 NACHTKAPJES 

 CHARLOTTE  
 Nachtkapje met elastieken band en kanten detail - middelgrote 
mazen. 

 PRIJS € 
  11271�3301         2,50 
  11271�3303         2,50 
  11271�3306         2,50 
  11271�3310         2,50 

 11271�3301 

 NADINE  
 Nachtkapje met treksluiting en kanten detail - middelgrote mazen. 

 PRIJS € 
  11279�3303  2,90 

 AURÉLIE  
 Nachtkapje met treksluiting - middelgrote mazen. 

 PRIJS € 
  11437�3315  3,50 

 PAULINE  
 Nachtkapje met elastieken band - grote mazen. 

 PRIJS € 
  11201�3303         2,00 
  11201�3306         2,00 
  11201�3315         2,00 

 11201�3303 

 HAARNETJES 
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 CLASSIC  
 Bedrukt regenhoedje met versterkte rand - minimumbestelling 10 
stuks. 

 PRIJS € 
  09105�32  0,80 

 SNOW  
 Bedrukt regenhoedje met versterkte rand - minimumbestelling 12 
stuks. 

 PRIJS € 
  09104�32  0,80 

 DOUCHEKAPJES 

 EMMA  
 Plastic douchekapje met elastieken band. 

 PRIJS € 
  50806�3303         1,40 
  50806�3306         1,40 

 50806�3303 

 LIVIA  
 Plastic douchekapje met elastieken band en kanten detail. 

 PRIJS € 
  50810�3301         2,20 
  50810�3303         2,20 
  50810�3306         2,20 

 50810�3301 

 ODETTA  
 Plastic douchekapje met grote elastieken band en kanten detail. 

 PRIJS € 
  50812�3303         2,20 
  50812�3306         2,20 

 50812�3303 

 JOANNA  
 Polyester douchekapje met plastic laag en elastieken band. 

 PRIJS € 
  50937�33  4,90 

 MELISSA  
 Geprint plastic douchekapje met elastieken band. 

 PRIJS € 
  50807�33  1,20 

 REGENKAPJES 
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 COMB IN  
 Speciale handschoen met miniscule borstelhaartjes op de vingertoppen. Ideaal om haarkleuringen of keratine behandelingen in te werken 
op de lengtes van het haar, emulsioneren of masseren, enorm veel toepassingen zijn mogelijk. Deze handschoen beschermt uw handen ook 
optimaal tegen de schadelijke effecten van technische producten. Een ware revolutie! 
•  Een maat 

 PRIJS € 
  09700�10  5,60 

 HERBRUIKBARE LATEX HANDSCHOENEN 

 BLACK & PRO  
 Latex handschoenen poeder vrij voor minder risico op allergieën - onzichtbare vlekken - plakken niet aan de haren - superresistent - herbruik-
baar - links- en rechtshandig. 

 PRIJS € 
  09400�0154   S  6,90 
  09400�0155   M  6,90 
  09400�0156   L  6,90 
  09400�0157   XL  6,90 

 HERBRUIKBARE SILICONE HANDSCHOENEN 
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 LATEX AQL 1,5  
 Latex handschoenen gepoederd - speciaal voor kappers - 100�% extra kwaliteit. 

 PRIJS € 
  09320�0154   S  7,60 
  09320�0155   M  7,60 
  09320�0156   L  7,60 

 09320�0154 

 WEGWERP LATEX HANDSCHOENEN 
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 LATEX AQL 1,5  
 Kwaliteitshandschoenen in zwarte latex - poeder vrij. Laat hergebruik toe: gemaakte 
vlekken door kleuring, zijn op het zwarte latex niet zichtbaar. 

 PRIJS € 
  09380�0154   S  10,90 
  09380�0155   M  10,90 
  09380�0156   L  10,90 

 POLYHANDSCHOENEN 

 DOORSCHIJNENDE 
WEGWERPHANDSCHOENEN  
 Doorschijnende wegwerphandschoenen. 

 PRIJS € 
  09310�01   M  1,20 
  09310�02   L  1,20  09310�01 

 WEGWERP LATEX HANDSCHOENEN 
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 VINYL AQL 1,5  
 Vinylhandschoenen - een alternatief voor wie allergisch is aan latexhandschoenen met 
poedercoating. 

 PRIJS € 
  09322�0154   S  4,60 
  09322�0155   M  4,60 
  09322�0156   L  4,60 

 WEGWERP NITRIL HANDSCHOENEN 

 NITRILE AQL 1,5  
 Zwarte poedervrije handschoenen vervaardigd uit 100�% synthetisch nitril. Alternatief 
voor de kappers die allergisch zijn aan latex - erg geapprecieerd omwille van hun grote 
fl exibiliteit en hoge treksterkte. 

 PRIJS € 
  09340�0154   S  9,40 
  09340�0155   M  9,40 
  09340�0156   L  9,40  09340�0154 

 WEGWERP VINYL HANDSCHOENEN 

 WEGWERPHANDSCHOENEN  /  HANDSCHOENEN & WEGWERPARTIKELEN |   223



 BANDANA  
 50 driehoekige wegwerpkapjes. 

 PRIJS € 
  50110�21  5,90 

88
 cm

88 cm

98 cm

 CHARLINE  
 Wegwerp haarkapjes, 100 stuks. 

 PRIJS € 
  51805�33  10,90 

 WEGWERPSCHORTEN 

 PRIJS € 
  50003�31   20�pcs  2,50 
  44101�51   50�pcs  6,00  50003�31 

 44101�51 

74 cm

98 cm

 50003�31 

 WEGWERPCAPES 

 PRIJS € 
  50031�32   30�pcs         3,20 
  44103�51   50�pcs         4,00 
  50020�32   100�pcs         7,00 
  44103�10   100�pcs         7,00 

 50031�32 

 44103�51  50020�32 

 44103�10 

35 cm

 50020�32 90 cm

75 cm

 50031�32 

PRIJS

 KAPJES VOOR HAARBEHANDELING 
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 ABSORB & DRY  
 Pak van 50 extra sterke wegwerphanddoeken voor professionele haar & schoonheids-
behandelingen. 100�% viscose - bio-afbreekbaar. 56�grams/m2. 

 PRIJS € 
  34007�0001         16,90 
  34007�0002         16,90 

56 g/m2

80 x 40 cm

 34007�0001 

 34007�0002 

 QUICK DRY  
 100 super absorberende wegwerphanddoeken - dubbele dikte. 

 PRIJS € 
  44108�01  20,90 

80 x 40 cm

 SERV STYLE  
 Rol met 50 handdoeken met papierlaag omhuld door dubbel plastic op 4/5 van de 
lengte voor groter klantcomfort. 

 PRIJS € 
  43304�01   50 x 72�cm  19,90 

 ABSO-PLAST  
 Rol met 50 handdoeken met papierlaag omhuld door plastic. Ideaal voor gebruik als 
kraagbescherming bij kleurtechnieken. 

 PRIJS € 
  34002�00   47 x 72�cm  28,90 

 WEGWERPHANDDOEKEN 
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 NEKWOL  
 PRIJS € 

  09311�20   100�% Viscose  10,50 
  09311�21   100�% Cotton  10,90 

 09311�20  09311�21 

 NEKPAPIER 

 CREPE  
 Nekpapierrol, per 5 rollen. 

 PRIJS € 
  44813�00  7,50 

 100 % WATERPROOF  
 Zelfklevend, rekbaar nekpapier beschermt de hals tijdens het knip-
pen, kleuren of permanenten. Zeer elastisch en sterke kleefkracht 
- 100�% waterproof. 

 PRIJS € 
  44850�00  8,90 

 HALKRA  
 Nekpapierrol, per 5 rollen. 

 PRIJS € 
  44813�51  12,40 

 NECKCOMFORT  
 Dispenser voor nekpapier met 3 zuignappen. Nekpapier niet 
inbegrepen. 

 PRIJS € 
  44816�00  21,90 

PRIJS

 NEKWOL 
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 VISUWELL  
 Deze zwarte brilbeschermers in een voor-
delige verdeeldoos van 400 stuks, zorgen 
voor bescherming van de bril. Zo kunnen de 
klanten ongestoord lezen tijdens hun kleu-
ring. Dit artikel mag niet verkocht worden in 
Duitsland. 

 PRIJS € 
  44829�00  7,80 

400

 SUMMUM  
 Brilbeschermers - 80 paar. 

 PRIJS € 
  44825�00  13,90 

160

 UNIVERSEL  
 Brilbeschermers met rechte vorm - geschikt 
voor alle brilvormen: zowel voor trendy rechte 
brilarmen als voor de klassieke, gebogen 
montuur - 90 paar. 

 PRIJS € 
  44825�40  14,40 

180

 BESCHERMING VOOR OREN 

 EAR PROTECTORS  
 Een paar oorbeschermers. 

 PRIJS € 
  00998�10  2,90 

 BESCHERMING VOOR STOELEN 

 COVERTI  
 Laat je interieur er langer als nieuw uitzien! Deze plastieken wegwerpkap beschermt 
je kostbare kappersstoelen tegen mogelijke vlekken van kappersproducten. 60 x 30 
x 6�cm. 

 PRIJS € 
  50000�01  13,90 

PRIJS

 BESCHERMING VOOR BRILLEN 
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BEZEM MET SCHROBSCHUIVER 
PRIJS €

84519�61 8,50

<�30�cm�>

RUBBER BORSTEL 
PRIJS €

84519�3102        8,50
84519�3104        8,50

84519�3102 / <�31,5�cm�>

TELESCOPISCHE STEEL 
Telescopische steel voor rubber bezems 
845193104/02. Ingeschoven: 87� cm. 
Uitgeschoven: 151� cm. Diameter van het 
opschroefmondstuk: 2,4�cm.

PRIJS €
84519�01 5,50

<�87/151�cm�>

TELESCOPISCHE STEEL 
Telescopische steel enkel voor rubber bezem 
8451961/845193104/02. Ingeschoven: 87�cm. 
Uitgeschoven: 151�cm.

PRIJS €
84519�02 5,50

<�87/151�cm�>

TELESCOPISCHE STEEL 
ALUSCOPIC 
Telescopische stang in aluminium voor rub-
ber bezems 845193104/02. Ingeschoven: 
87�cm. Uitgeschoven: 151�cm. Diameter van 
het opschroefmondstuk: 1,8�cm / 2,15�cm.

PRIJS €
84519�03 8,50

<�87/151�cm�>

KLEDINGBORSTELS

KLEDINGBORSTEL 
PRIJS €

44707�09 3,50<�15�cm�>

BEZEMS
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 MIRROR  
 Professionele streeploze reiniger voor spiegels en werktafels. 

 PRIJS € 
  44712�02  5,90 

 CERAMIC  
 Reiniger voor keramische wastafels en verchroomde onderdelen - 
met anti-kalk. Nu op basis van een vernieuwde samenstelling. 

 PRIJS € 
  44712�04  8,50 

 SKAI  
 Skai reiniger - de skai bekomt opnieuw zijn originele kleur - antistatisch. 

 PRIJS € 
  44712�05  8,90 

 ATMOSPHERE  
 Geurbreker met geconcentreerd parfum van groene citroenen - één 
enkele verstuiving verwijdert de slechte geur. 

 PRIJS € 
  44712�06  10,90 

 SOFTENER  
 Antistatische wasverzachter met zachtgeu-
rend, fruitig parfum. 

 PRIJS € 
  44713�01  11,90 

 FLOOR  
 Reinigingsmiddel voor tegelvloeren - zonder 
naspoelen - laat een naar groene citroenen 
geurende beschermende fi lm achter. 

 PRIJS € 
  44712�03  14,90 

 PRO WASHING  
 Waspoeder. Kwaliteitsproducten zijn krachtig 
zonder dat ze de kleuren van het textiel doen 
verbleken en geven bovendien een antistatisch 
effect. De textielvezels glijden beter over elkaar 
en neutraliseren de statische elektriciteit. 

 PRIJS € 
  44712�08  21,90 

 SCHOONMAAKDOEKJES 

 MINIDOEKJES
 Doekjes voor handhygiëne en het ontsmetten van voorwerpen, opper-
vlakken en niet-invasieve medische toestellen van klasse 1.
•  Enkel verkrijgbaar in Frankrijk.

 PRIJS € 
  70390�10  5,90 

 MINIREINIGINGSDOEKJES
 Minireinigingsdoekjes - dispenserdoos van 400 stuks.
•  Niet beschikbaar in Zwitserland, 

België en Duitsland.
 PRIJS € 

  70390�02  Will be 
replaced 

400

11
 c

m
 

35 cm 

22 cm 

 UV CLEAN  
 Het UV schoonmaaktoestel werkt 45 à 60�minuten, waarna het automatisch uitge-
schakeld wordt. Deze duurtijd is nodig om het materiaal op een effectieve manier te 
reinigen. De UV lampen werken alleen wanneer het toestel gesloten is. 

 PRIJS € 
  50105�05  53,90 

 REINIGINGSINSTRUMENTEN 

PRIJS

 SCHOONMAAKPRODUCTEN 
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AFSPRAKENBOEKJE 
Afsprakenboek 150 pagina’s met telkens 4 kolommen per blad. 4 kolommen.

PRIJS €
44212�00 9,50

21 cm

30
 c

m
 

LUXE 
Afsprakenboek met verstevigde kaft in PVC - 200 pagina’s. 4 kolommen.

PRIJS €
44212�50 16,90

22,5 cm

29
,5

 c
m

 

OPBERGERS
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KLEUR- EN PERMANENTKAARTJES 
50 kleur- en permanentkaartjes.

PRIJS €
44208�02 16 x 12�cm        4,90
44208�04 16 x 12�cm        4,90
44208�06 16 x 12�cm        4,90

44208�02
44208�04

44208�06

OPBERGDOOS VOOR KLEURKAARTJES 
Doos + kaarten.

PRIJS €
44208�20 18 x 10 x 14�cm 44,90

KASBOEKJES

KASBOEKJES 
Kasboekjes met dubbele pagina’s, ongenummerd, verkocht per 10.

PRIJS €
44209�01 50 pgs / book 13,90

Alleen in het Frans verkrijgbaar.

KASBOEKJES 
Kasboekjes met dubbele pagina’s, genummerd, verkocht per 10.

PRIJS €
44209�51 50 pgs / book 13,90

KASBOEKJES 
Kasboekjes met dubbele pagina’s, ongenummerd, verkocht per 10.

PRIJS €
44211�01 50 pgs / book        13,90
44211�02 50 pgs / book        13,90
44211�04 50 pgs / book        13,90
44211�10 50 pgs / book        13,90

44211�01

CASHBLOK MET CIJFERS 
Kasboekjes met dubbele pagina’s, genummerd, verkocht per 10.

PRIJS €
44211�51 50 pgs / book        13,90
44211�52 50 pgs / book        13,90
44211�54 50 pgs / book        13,90
44211�60 50 pgs / book        13,90

44211�51

KLANTENKAARTJES
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MINI 
PRIJS €

00005�5104        6,50
00005�5132        6,50
00005�5182        6,50

00005�5104 / <�13�cm�>

00005�5132

00005�5182

SUPER 
PRIJS €

84514�4704        7,50
84514�4732        7,50
84514�4782        7,50

84514�4704 / <�20�cm�>

84514�4732

84514�4782

DELUXE 
PRIJS €

84518�8202 9,90

<�19�cm�>

PONEY 
PRIJS €

84514�3700        9,90
84514�3702        9,90

84514�3700 / <�10,5�cm�>

84514�3702

NEKKWASTEN
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 STANDARD  
 Klassieke houten nekkwast met stevige, natuurlijke haartjes voor een effectief resultaat. 

 PRIJS € 
  84512�32   10 x 15�cm  4,50 

 OUST  
 Traditionele nekkwast in een eigentijds jasje gestoken met 5 rijen zachte nylonhaartjes. 
Dankzij zijn uitstekende grip is deze nekkwast zeer effi ciënt voor het verwijderen van 
geknipte haren. 

 PRIJS € 
  84518�0202   11 x 19�cm  6,50 

 SOFT  
 Nekkwast met extra zachte nylon haren. ‘soft touch’ afwerking. 

 PRIJS € 
  84742�02  11,90  <�14�cm�> 

 NEKKWASTEN 
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 Talc niet inbegrepen 

 TALCAY  
 Talcay talksprayfl es. Vul de talkfl es met het talk van uw keuze en gebruik het voor elke 
haar- of schoonheidsapplicatie om de huid te verzachten of reinigen. 

 PRIJS € 
  44710�03  3,90 

140 ml

 TALC AND DRY  
 Nekborstel voor talk met nieuwe generatie zachte en stevige borstelharen die geknipte 
haren nog effi ciënter verwijderen. Voor elke veeleisende kapper. 

 PRIJS € 
  44711�20  6,50 

 TALK TALC  
 Nekborstel voor talk met nieuwe generatie zachte en stevige borstelharen die geknipte 
haren nog effi ciënter verwijderen. Voor elke veeleisende kapper. 

 PRIJS € 
  44710�05  9,90 

 TALKAPPLICATORS 
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 EXTRÊME MIST  
 Verstuiver Extreme Mist 300�ml,  de enige verstuiver die doorlopend een fi jne en lichte 
nevel produceert; het volstaat de juiste hoeveelheid water toe te voegen. 

 PRIJS € 
  09004�5101         7,90 
  09004�5102         7,90 

 09004�5101  09004�5102 

 360° MICRO-DIFFUSER  
 Dankzij de magnetische bal die de tube voortdurend in het water houdt, is het mogelijk 
de verstuiver in elke hoek te gebruiken. 

 PRIJS € 
  09013�02  5,50 

 VERSTUIVERS 
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 CONIC  
 Verstuiver. 

 PRIJS € 
  09020�0102         4,50 
  09020�0118         4,50 

 09020�0102  09020�0118 

 BALL  
 Verstuiver. 

 PRIJS € 
  09021�0102         4,50 
  09021�0118         4,50 

 09021�0102  09021�0118 

 MICRO DIFFUSION  
 Verstuiver die net genoeg water verstuift in een lichte nevel. 

 PRIJS € 
  09010�71   130�ml  4,50 
  09010�91   220�ml  4,50 

 09010�71  09010�91  09010�71 

 MICRO  
 Verstuiver die net genoeg water verstuift in een lichte nevel. 

 PRIJS € 
  09074�2002   220�ml  5,90 

 ALU  
 Verstuiver in versterkt aluminium met kwaliteitspomp en afgewerkt 
met een epoxylaag. 

 PRIJS € 
  09010�21  3,90 

 MICRO DIFFUSION METAL  
 Verstuiver die net genoeg water verstuift in een lichte nevel. 

 PRIJS € 
  09010�20  7,90 

PRIJS

 VERSTUIVERS 
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 BALL  
 PRIJS € 

  09015�0102         3,20 
  09015�0104         3,20 
  09015�0106         3,20 
  09015�0132         3,20 
  09015�0142         3,20  09015�0102 

 09015�0104  09015�0106  09015�0132  09015�0142 

 BALL  
 Bulkverpakking - personalisatie mogelijk. 

 PRIJS € 
  09009�2102         2,50 
  09009�2142         2,50 

 09009�2102 

 09009�2142 

 ELECTRIC  
 PRIJS € 

  09009�61  3,90 

 HIGHT  
 PRIJS € 

  09009�31  3,40 

 VERSTUIVERS 
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 MILKY  
 PRIJS € 

  00001�25   125�ml  2,50 
  00002�50   250�ml  2,50  00001�25 

 HAARSPRAY  
 PRIJS € 

  09010�51  2,80 

 HAARLAKBESCHERMERS 

 BASIS  
 Lakbeschermer. 

 PRIJS € 
  00995�31  4,50 

 SHIELD  
 Lakbeschermer met rubberen handvat, onbreekbaar. 

 PRIJS € 
  00996�01  5,90 

PRIJS

 VERSTUIVERS 
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SHOCKPROOF 
Schokbestendige spiegel – dankzij het schuim is hij bijna onbreek-
baar wanneer hij op de grond valt (opmerking: dit is een echte spie-
gel, vermijd dus een frontale botsing) – Licht en schokbestendig, 
ideaal voor kapsalons.

PRIJS €
01306�31 36 x 25�cm 9,90

V-DESIGN 
De handvaten van deze spiegel zijn lichtjes in een V omhoog gebo-
gen om de spiegel gemakkelijker op te tillen. De rubberen handvaten 
geven een vaste houvast.

PRIJS €
01309�9102 29 x 23�cm        11,90
01309�9132 29 x 23�cm        11,90

01309�9102

01309�9132

BI-VISION 
Dubbel inklapbare spiegel voor een maximum zicht.

PRIJS €
01308�8102 14,90

29 cm

29 cm

22
 cm

 

VISION 
Moderne spiegel die makkelijk in de hand ligt. De rubberen band 
beschermt de spiegel en dempt het geluid bij het neerleggen van de 
spiegel.

PRIJS €
01360�3102 19,90

PRIJS
PRIJS

SALONSPIEGELS
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 LUNA  
 Ronde spiegel met handgreep. 

 PRIJS € 
  01308�4102  8,50 

ø 28 cm

 MAGIC MIRROR  
 Ronde spiegel met handgreep. Deze ronde spiegel heeft een rubberen rand, waardoor 
u de spiegel omgekeerd kunt neerleggen zonder lawaai te maken. De spiegel vergroot 
niet. 

 PRIJS € 
  01307�3101   Ø�22�cm         18,90 
  01307�3102   Ø�22�cm         18,90 
  44202�40   Transparante Houder voor Magic Mirror          7,50 

 01307�3101  01307�3102 

 44202�40 / Houder (spiegel niet 
inbegrepen) 

 TAFELSPIEGEL 

 INKLAPBARE SPIEGEL  
 Vouwbare werkwagen voor thuisgebruik door mobiele kappers. Deze nieuwe spiegel 
werd speciaal ontworpen om het leven voor thuiskappers eenvoudiger te maken. De 
vouwbare basis (zoals een tablet) beschermt ook de spiegel wanneer het geheel geslo-
ten is en kan indien nodig in een mini-styling werkplaats getransformeerd worden. 
U hoeft uw klant niet langer te bewegen om de voortgang van uw werk te bekijken. 
Praktische maat, verstelbare hoek, licht en makkelijk te dragen. 

 PRIJS € 
  01307�40   31,8 x 23�cm  37,90 

31
,8

 c
m

23 cm 

 SALONSPIEGELS 
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Het was Bob Tuo die voor het eerst droomde van de snijkraag, in de tijd dat hij Director of Internships was bij INAC 
in Parijs. Hij noemde zijn eerste model de Milcoup en een geheel nieuwe kapperswereld ging open. Dit originele 
ontwerp biedt een geweldige oplossing voor de tweeledige vraag naar comfort voor de klant bij het knippen of 
kleuren en om te voorkomen dat kammen en scharen aan handdoeken en toga’s blijven hangen. De eenzijdige 
geometrie betekent een perfecte bescherming voor elke halslijn.

STYLIST SHORT 
Deze Bob Tuo Original Milcoup® Stylist is de ultieme tool voor de professionele sty-
list. De verzwaarde voorkant van de Bob Tuo Milcoup® houdt de kraag op zijn plek, 
waardoor het een goede verzegeling rond de nek is. Het PVC-materiaal is eenvoudig 
schoon te maken dankzij een canvaslaag bovenop, die het een verfijnder gevoel geeft 
dan een kraag van puur PVC, en is beter bestand tegen inkepingen van scharen. Veeg 
het gewoon af met zeepsop om haar en overblijvende chemische stoffen te verwijde-
ren. Dit model is geschikt voor kort haar.

PRIJS €
30319�00 31 x 45�cm 27,90

De Milcoup knipkragen zijn werkelijk onmisbaar in het kapsalon. Ze zijn uitgevonden en gepatenteerd door BOB TUO en worden 
wereldwijd gebruikt door de grote namen in het kappersvak!
- Echt comfortabel voor de kapper: de basis voor een mooie en precieze snit.
- Een perfecte scheiding voor het blokkeren van de geknipte haren zonder de nek van de klant in te snoeren.
- Gemakkelijk te reinigen.
- Een afwisselend gebruik van meerdere Milcoups is wenselijk voor een perfecte hygiëne.

STYLIST MEDIUM 
Deze Bob Tuo Original Milcoup® Stylist is de ultieme tool voor de professionele sty-
list. De verzwaarde voorkant van de Bob Tuo Milcoup® houdt de kraag op zijn plek, 
waardoor het een goede verzegeling rond de nek is. Het PVC-materiaal is eenvoudig 
schoon te maken dankzij een canvaslaag bovenop, die het een verfijnder gevoel geeft 
dan een kraag van puur PVC, en is beter bestand tegen inkepingen van scharen. Veeg 
het gewoon af met zeepsop om haar en overblijvende chemische stoffen te verwijde-
ren. Dit model is geschikt voor halflang haar.

PRIJS €
30218�00 41 x 45�cm        32,90
30219�00 41 x 45�cm        32,9030218�00 30219�00

STYLIST LONG 
Deze Bob Tuo Original Milcoup® Stylist is de ultieme tool voor de professionele sty-
list. De verzwaarde voorkant van de Bob Tuo Milcoup® houdt de kraag op zijn plek, 
waardoor het een goede verzegeling rond de nek is. Het PVC-materiaal is eenvoudig 
schoon te maken dankzij een canvaslaag bovenop, die het een verfijnder gevoel geeft 
dan een kraag van puur PVC, en is beter bestand tegen inkepingen van scharen. Veeg 
het gewoon af met zeepsop om haar en overblijvende chemische stoffen te verwij-
deren. Dit model is geschikt voor lang haar, en steekt vanachter ver genoeg uit voor 
langer haar.

PRIJS €
30219�91 53 x 45�cm 37,90

SNIJKRAGEN - ORIGINAL MILCOUP® STYLIST

SALONTEXTIEL / KAPLAKENS246   |



 FOR ALL MEDIUM  
 De Bob Tuo Original Milcoup® is geschikt voor elk nektype: smal, normaal of stevig. De uitzonderlijke geometrie 
en de verzwaarde voorkant garanderen perfecte bescherming en bieden een goede verzegeling rond elke nek. Het 
PVC-materiaal is even waterbestendig en comfortabel als de Original Milcoup® Stylist. Voor kort tot halfl ang haar. 

 PRIJS € 
  30509�00   35 x 62�cm  37,90 

 SNIJKRAGEN - MILCOUP® 

 SCHOOL  
 Deze Bob Tuo Milcoup® is van Franse kwaliteit: comfortabel, hygië-
nisch en eenvoudig te gebruiken. De verzwaarde voorkant van de Bob 
Tuo Milcoup® houdt de kraag op zijn plek, waardoor het een goede 
verzegeling rond de nek is. Geschikt voor halfl ang haar. 

 PRIJS € 
  30101�00  20,90 

 ECO  
 Waar voor uw geld met de Bob Tuo Milcoup® knipkraag met ver-
zwaarde uiteinden om het op zijn plaats te houden. Geschikt voor 
halfl ang haar. 

 PRIJS € 
  30209�51  15,90 

 SNIJKRAGEN 

 HAIRLINET  
 Waar voor uw geld met de PVC-knipkraag met verzwaarde uiteinden 
om het op zijn plaats te houden. Geschikt voor halfl ang haar. 

 PRIJS € 
  02521�19   50 x 38,5�cm  6,90 

 MAGNETIC  
 Knipkraag in PVC-materiaal, dat waterdicht en ultralicht is. Dankzij de 
magnetische sluiting is de knipkraag geschikt voor elke nek. Geschikt 
voor kort haar. 

 PRIJS € 
  50660�02   47 x 23�cm  5,90 

 ULTRALIGHT  
 Knipkraag die nog comfortabeler is dankzij het ultralichte, fl exibele en 
zachte siliconen materiaal. Geschikt voor elke nek dankzij de magne-
tische sluiting. Geschikt voor halfl ang haar. 

 PRIJS € 
  02540�00  14,90 

SILICONE

 COLLATEX  
 Collatex is de eerste latex knipkraag met magnetische sluiting van 
Sibel. Deze knipkraag zit strak op de huid, is waterafstotend en ultra-
licht. Gemaakt van natuurlijk latex en dankzij de magnetische sluiting 
geschikt voor elke nek - zelfs die van kinderen! De kraag heeft een 
speciale laag zodat het haar niet blijft plakken. 

 PRIJS € 
  50660�09  15,90 

 KID  
 Knipkraag voor kinderen. Speciaal voor smalle nek. 

 PRIJS € 
  02520�00   37 x 41�cm  8,50 

 SNIJKRAGEN VOOR KINDEREN 

 SNIJKRAGEN - ORIGINAL MILCOUP® 
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 FLEXI 1  
 Kapmantel vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Sluiting met haak en lus. 

 PRIJS € 
  56000�0101         23,90 
  56000�0102         23,90 
  56000�0118         23,90  56000�0102 

10
0 

cm

158 cm

86 cm

 KAPMANTELS 

 FLEXI 2  
 Kapmantel vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Sluiting met haak en lus. Geen mou-
wen zodat een standaard maat altijd past. 

 PRIJS € 
  55000�0101         17,90 
  55000�0102         17,90 
  55000�0118         17,90  55000�0101 

10
5 

cm

128 cm

40
 c

m

 FLEXI 3  
 Kapmantel vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Met haaksluiting. Geen mouwen zodat 
een standaard maat altijd past. 

 PRIJS € 
  55000�0201         17,90 
  55000�0202         17,90 
  55000�0218         17,90  55000�0218 

10
5 

cm

128 cm

40
 c

m

 FLEXI 4  
 Kapmantel vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Eenvoudig te sluiten met een druk-
knoop. Geen mouwen zodat een standaard maat altijd past. 

 PRIJS € 
  55000�0301         17,90 
  55000�0302         17,90 
  55000�0318         17,90  55000�0302 

10
5 

cm

128 cm

40
 c

m
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 €CONOMYSS 1  
 Kapmantel van 100�% polyester, een ademend materiaal dat waterafstotend en mak-
kelijk te onderhouden is. Sluiting met haak en lus. 

 PRIJS € 
  57000�0001         15,90 
  57000�0002         15,90  57000�0002 

10
1 

cm

147 cm

90 cm

 KAPMANTELS 

 €CONOMYSS 2  
 Kapmantel van 100�% polyester, een ademend materiaal dat waterafstotend en mak-
kelijk te onderhouden is. Sluiting met haak en lus. Geen mouwen zodat een standaard 
maat altijd past. 

 PRIJS € 
  57200�0001         9,90 
  57200�0002         9,90  57200�0001 

10
6 

cm

126 cm

35
 c

m

 €CONOMYSS 3  
 Kapmantel van 100�% polyester, een ademend materiaal dat waterafstotend en mak-
kelijk te onderhouden is. Met haaksluiting. Geen mouwen zodat een standaard maat 
altijd past. 

 PRIJS € 
  57300�0001         9,90 
  57300�0002         9,90  57300�0002 

10
6 

cm

126 cm

35
 c

m

 €CONOMYSS 4  
 Kapmantel van 100�% polyester, een ademend materiaal dat waterafstotend en mak-
kelijk te onderhouden is. Eenvoudig te sluiten met een drukknoop. Geen mouwen 
zodat een standaard maat altijd past. 

 PRIJS € 
  57400�0001         9,90 
  57400�0002         9,90  57400�0001 

10
6 

cm

126 cm

35
 c

m

 MYSTERY  
 Extra lange waterafstotende kapmantel met drukknoopsluiting, ver-
vaardigd uit 100�% polyester dat ademend en makkelijk te onder-
houden is. 

 PRIJS € 
  52905�2202  13,90 

14
0 

cm

30
 c

m

127 cm

 HISTORY  
 Kapmantel van 100�% polyester, een ademend materiaal dat wateraf-
stotend en makkelijk te onderhouden is. Met haaksluiting en ope-
ningen voor de handen van uw klanten. 

 PRIJS € 
  53195�3202  12,90 

11
3 

cm

35
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m

125 cm

PRIJS
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 DOTS  
 De eerste kapmantel van Sibel met een 3-in-1-sluiting die een sluiting met haak en lus, haaksluiting en een drukknoopsluiting combineert. 
Het materiaal is vervaardigd uit ademend polyester, wat waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Het ontwerp van Dots onderscheidt 
zich van de standaard en geeft een trendy touch aan elk salon. 

 PRIJS € 
  66005�48  19,90 
  66005�49  19,90 
  66005�50  19,90 
  66005�51  19,90 

 66005�48  66005�49  66005�50  66005�51  66005�48 

40
 c

m

10
8 

cm

130 cm

14
8 

cm
 KAPLAKENS - GEGAUFREERD 

 BOA  
 Versierde kapmantel vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ademend mate-
riaal dat waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Sluiting met haak en lus. 

 PRIJS € 
  50105�3202  23,90 

10
0 

cm

178 cm

84 cm

 BOA  
 Kapmantel met opdruk vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ademend 
materiaal dat waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. Geen mouwen zodat 
een standaard maat altijd past.
Verkrijgbaar met: 
•  sluiting met haak en lus
• haaksluiting

• sluiting met een drukknoop 

 PRIJS € 
  50106�3202   Sluiting met haak en lus  17,90 
  50106�4202   Haaksluiting  17,90 
  50106�5202   Sluiting met een drukknoop  17,90  50106�3202 / Hook-and-loop 

 50106�4202 / Hook  50106�5202 / Drukknoop 

16
0 

cm
45

 c
m

146 cm
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 FLEXI KID  
 Kapmantel voor kinderen met sluiting met haak en lus. Vervaardigd uit zacht polyester 
dat droogt op de kapstok, en dus niet gestreken moet worden. 

 PRIJS € 
  50914�0502  9,90 

 Kapmantel voor kinderen met sluiting met haak en lus. Vervaardigd uit 100�% polyes-
ter, een ademend materiaal dat waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. 

 PRIJS € 
  50914�02   Cowboy   84-120 x 95�cm  12,90 
  50914�03   Space Heroes   84-120 x 95�cm  12,90 
  50914�04   Princess   84-120 x 95�cm  12,90 
  50914�05   Skaterboy   84-120 x 95�cm  12,90 
  50914�06   Ballerina   84-120 x 95�cm  12,90 

 50914�02 

 50914�03 

 50914�04 

 50914�05 

 50914�06 

71
 c

m

73 cm 

PRIJS

PRIJS

PRIJS
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 FLEXI CAP  
 Korte kapmantel vervaardigd uit zacht niet-ijzeren polyester, een ade-
mend materiaal dat waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. 
Sluiting met haak en lus. Universele maat. 

 PRIJS € 
  56900�0002  9,50 

 CHARLOTTE  
 Korte kapmantel vervaardigd uit PVC-materiaal, wat niet enkel 
waterbestendig is, maar ook bestand is tegen chemische producten 
gebruikt tijdens kleurtechnieken. Sluiting met haak en lus. Universele 
maat. 

 PRIJS € 
  50124�3202  8,50 

 KLEURMANTELS 

 NORA  
 Kleurmantel vervaardigd uit PVC-materiaal, wat niet enkel waterbe-
stendig is, maar ook bestand is tegen chemische producten gebruikt 
tijdens kleurtechnieken. Sluiting met haak en lus. 

 PRIJS € 
  50104�32180�2  8,90 

10
2 

cm

30
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m

108 cm

 VERA  
 Kleurmantel vervaardigd uit PVC-materiaal, wat niet enkel waterbe-
stendig is, maar ook bestand is tegen chemische producten gebruikt 
tijdens kleurtechnieken. Sluiting met haak en lus. 

 PRIJS € 
  50103�3202  11,90 

10
0 

cm

38
 c

m

104 cm

 KIMONO’S 

 KIMONO  
 Kimono met korte mouwen met zakken en striksluiting die iedereen 
past. Vervaardigd uit sterk polyester, een ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk te onderhouden is. 

 PRIJS € 
  59801�1202   S-M   78 x 62-90�cm  17,90 
  59801�3202   M-L   80 x 65-92�cm  17,90 

 59801�1202 

 KIMONO X-XL  
 Kimono met lange mouwen met striksluiting die iedereen past. 
Vervaardigd uit sterk polyester, een ademend materiaal dat wateraf-
stotend en makkelijk te onderhouden is. 

 PRIJS € 
  59801�4202   X-XL   102 x 81-151�cm  24,90 

PRIJS
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 CINDY  
 Schort vervaardigd uit polyester, een ade-
mend materiaal dat waterafstotend en mak-
kelijk te onderhouden is. Het nekkoord is 
verstelbaar en dankzij de striksluiting past de 
schort iedereen. Heeft een zak in het midden 
om tools in te bewaren tijdens gebruik. 

 PRIJS € 
  59637�2202  7,90 

 CARINE  
 Schort vervaardigd uit PVC-materiaal, wat niet 
enkel waterbestendig is, maar ook bestand is 
tegen chemische producten gebruikt tijdens 
kleurtechnieken. Het nekkoord is verstelbaar 
en dankzij de striksluiting past de schort 
iedereen. Heeft een zak in het midden om 
tools in te bewaren tijdens gebruik. 

 PRIJS € 
  59637�5202  9,90 

 COLORSKIN  
 Schort vervaardigd uit zacht niet-ijze-
ren polyester, een ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk te onderhouden 
is. Een ingenieus maar simpel systeem zorgt 
ervoor dat iedereen de schort kan dragen. 

 PRIJS € 
  59638�02  12,95 

 V FAST  
 Waterafstotende en vlekbestendige schort, 
vervaardigd uit ademend niet-ijzeren polyes-
ter. De sluiting met haak en los is snel en een-
voudig te gebruiken. 

 PRIJS € 
  59637�92  13,90 

 COLORIST  
 Waterafstotende en vlekbestendige schort, 
vervaardigd uit ademend niet-ijzeren polyes-
ter. De elegante omslagstijl met striksluiting 
past iedereen en biedt de best mogelijke 
bescherming. Heeft een zak in het midden 
om tools in te bewaren tijdens gebruik. Heeft 
zakken aan de zijkant om tools in te bewaren 
tijdens gebruik en een split voor comfortabele 
bewegingen. 

 PRIJS € 
  59637�82  20,90 

 LEATHERETTE  
 Schort vervaardigd uit zacht PVC-materiaal, 
wat niet enkel waterbestendig is, maar ook 
bestand is tegen chemische producten 
gebruikt tijdens kleurtechnieken. Met trek-
koorden en striksluiting. Heeft een zak in 
het midden om tools in te bewaren tijdens 
gebruik. 

 PRIJS € 
  02535�29  22,90 

 COMPACT  
 Deze ingenieuze en innovatieve schort kan opgevouwen en uitgevouwen worden in 
slechts drie bewegingen om er een zak van te maken. Vervaardigd uit fl exibel en 
waterbestendig PU-materiaal. Het nekkoord en de kliksluiting zijn verstelbaar naar 
elke maat. 

 PRIJS € 
  59638�4202  15,90 
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 MINI  
 Handdoeken met alle eigenschappen van Bob Tuo, alleen van kleinere en dikkere 
kwaliteit. Ze hebben de perfecte grootte om te gebruiken voor gezichtsbehandelingen. 
Te bestellen vanaf 12 stuks. 

 PRIJS € 
  35050�01         1,90 
  35050�02         2,20 

 35050�01 

 INVINCIBLE  
 Eenvoudige maar kwalitatieve handdoeken voor een economische prijs, chloorbesten-
dig. Te bestellen per minimum 12 stuks. 

 PRIJS € 
  35003�01         4,50 
  35003�02         4,90 

 35003�01 

PRIJS
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 BOB TUO  
 De bekende handdoeken van Bob Tuo draaien om comfort en zijn eenvoudig in gebruik voor zowel de klant als de stylist. Dankzij de pro-
fessionele kwaliteit staan de handdoeken op een hoger niveau dan de rest: 100�% kleurvast en ze zullen altijd hun vorm behouden. Ze zijn 
ultra-absorberend en makkelijk te onderhouden. Handdoeken van Bob Tuo blijven zeer effi ciënt in gebruik, zelfs na vele jaren. Door hun felle 
kleuren passen ze bij elk interieur. 
•  De handdoeken hebben kleine lussen zodat uw kammen en bor-

stels niet vast komen te zitten.
• Door speciale kleurstoffen van hoge kwaliteit te gebruiken, behou-

den de handdoeken hun kleur, zelfs na meerdere wasbeurten.

• Ze kunnen gewassen worden op 90° en zijn ook chloorbestendig.
• Te bestellen vanaf 12 stuks. 

 PRIJS € 
  35101�00         5,50 
  35102�00         5,90 
  35103�00         5,90 
  35104�00         5,90 
  35106�00         5,90 
  35107�00         5,90 
  35110�00         5,90 
  35111�00         5,90 
  35112�00         5,90 
  35118�00         5,90 
  35119�00         5,90 
  35121�00         5,90 

 35101�00 

 HANDDOEKEN  /  SALONTEXTIEL 

 KATOENEN HANDDOEKEN 
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 JENNY  
 100�% menselijk haar - kastanjebruin 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00405�01   Ø�17�cm  197,90 

 Onze oefenhoofden worden helemaal in functie van de kappersopleiding geproduceerd. Er wordt enkel met menselijk haar – 
vergelijkbaar met Europees haar – gewerkt. Voor het gebruikt wordt, heeft het haar bovendien 7 zuiveringsbaden ondergaan 
voor een perfecte hygiëne. Elk haartje wordt met de hand geïmplanteerd volgens natuurlijke groeipatronen en densiteit zodat 
de kapper in opleiding 100�% waarheidsgetrouw kan werken. 

55 / 60 cm
45 / 55 cm

35 / 45 cm

 FANNY  
 100�% menselijk haar - kastanjebruin 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 

45°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00306�51   Ø�17�cm  147,90 

40 / 50 cm
60 / 45 cm

20 / 35 cm

 BETTY  
 100�% menselijk haar - kastanjebruin 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°

• Dichtheid SUPER: 230-260 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00402�01   Ø�17�cm  77,90 

25 / 30 cm
20 / 25 cm

15 / 20 cm

 ANNA  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 

30°-60°

• Dichtheid SUPER: 230-260 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00408�01   Ø�17�cm  135,90 

25 / 50 cm
20 / 40 cm

15 / 35 cm

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 
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 KATHIA  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 

45°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00403�51   Ø�17�cm  77,90 

15 / 40 cm
15 / 35 cm

15 / 30 cm

 CATHY  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00403�01   Ø�17�cm  77,90 

15 / 40 cm
15 / 35 cm

15 / 30 cm

 ALINE  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid MEDIUM: 200-230 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00302�01   Ø�16�cm  59,90 

40 cm
20 / 35 cm

20 / 30 cm

 JUSTINE  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  90° klassieke implantatie 90° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00303�01   Ø�17�cm  57,90 

15 / 30 cm
15 / 25 cm

15 / 25 cm

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 
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 WHITNEY  
 100�% menselijk haar - donkerblond - ongeborsteld geleverd 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°

• Dichtheid SUPER: 230-260 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00407�01   Ø�17�cm  77,90 

25 / 30 cm
20 / 25 cm

15 / 20 cm

 CANDY  
 100�% menselijk haar - blond 
•  90° klassieke implantatie 90° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00304�31   Ø�17�cm  71,90 

15 / 40 cm
15 / 35 cm

15 / 30 cm

 JULIE  
 100�% menselijk haar - lichtblond 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°

• Dichtheid SUPER: 230-260 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00406�01   Ø�17�cm  247,90 

55 / 60 cm
50 / 55 cm

40 / 50 cm

 OEFENHOOFDEN VOOR WEDSTRIJDEN 

 LAURA  
 100�% menselijk haar - lichtblond. Speciaal ontworpen voor gebruik in competitieverband. 
•  Universele houder - geschikt voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 30°-60°

• Dichtheid MAXI: 260-290 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00403�10   Ø�17�cm  109,90 

25 / 30 cm
20 / 25 cm

15 / 20 cm

PRIJS

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 
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 ELEONOR  
 100�% menselijk haar - lichtblond 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 

30°-60°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00306�41   Ø�17�cm  87,90 

30 / 45 cm
20 / 30 cm

15 / 25 cm

 CHIARA  
 100�% menselijk haar - lichtblond 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°

• Dichtheid SUPER: 230-260 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00306�61   15 / 25�cm   Ø�17�cm  74,90 

 OEFENHOOFDEN - NATUURLIJK HAAR 

 BLONDY  
 Natuurlijk angorahaar - ultrablond. Te gebruiken voor haarkleuring zonder voorafgaande ontkleuring. Gebruik enkel peroxide 10 tot 20�%. 
•  Universele houder - geschikt voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 45°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00403�11   20 / 30�cm   Ø�15�cm  71,90 

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 
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 SELINA  
 100�% menselijk haar - voor kleurlessen 
•  Universele houder - geschikt voor alle 

klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 30°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 - haren/
cm2

 PRIJS € 
  00404�41   Ø�17�cm  59,90 

30°- 60°

15 / 25 cm
15 / 25 cm

15 / 25 cm

 OEFENHOOFDEN - SYNTHETISCH HAAR 

 JOSEPHINE  
 Menselijk/synthetisch haar - donkerblond 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid MEDIUM: 200-230 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00300�51   Ø�17�cm  49,90 

60°

25 / 40 cm
20 / 35 cm

25 / 40 cm

 JESSICA  
 Synthetisch haar - lichtblond 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid EXTREEM MAXI: 

290 + haren/cm2

 PRIJS € 
  00300�91   Ø�16�cm  36,90 

60°

35 / 50 cm
30 / 45 cm

25 / 40 cm

PRIJS

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 

 OEFENHOOFDEN & ACCESSOIRES  /  OEFENHOOFDEN 262   |



 BOBBY  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid SUPER: 230-260 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00306�31   Ø�17�cm  69,90 

60°

15 / 25 cm
15 / 25 cm

15 / 25 cm

 JULIEN  
 100�% menselijk haar – blond 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 

60°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00409�01   Ø�17�cm  72,90 

60°

20 / 25 cm
20 / 25 cm

20 / 25 cm

 GUSTAV  
 100�% menselijk haar - blond 
•  90° klassieke implantatie 90° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00410�02   Ø�24�cm  69,90 

20 cm

 KARL  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid SUPER: 230-260 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00307�31   Ø�17�cm  79,90 

60°

20 / 25 cm
15 / 25 cm

15 / 20 cm

 LEIF  
 100�% menselijk haar – blond 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen
• NATUURLIJKE implantatie 

60°

• Dichtheid MEDIUM: 200-230 
- haren/cm2

 PRIJS € 
  00410�01   Ø�17�cm  81,90 

60°

20 / 25 cm
20 / 25 cm

20 / 25 cm

PRIJS

PRIJS

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 
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 ELENA  
 100�% menselijk haar - blond 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Density ECO: 170-200 - haren/

cm2

 PRIJS € 
  00302�61   Ø�16�cm  92,90 

60°  VALESKA  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid SUPER ECO: 140-

170 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00302�21   Ø�16�cm  38,90 

60°

15 / 40 cm
15 / 35 cm

15 / 30 cm

 ISALINE  
 100�% menselijk haar - lichtbruin 
•  NATUURLIJKE implantatie 

60°
• Dichtheid SUPER ECO: 140-

170 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00302�11   Ø�16�cm  38,90 

60°

15 / 40 cm
15 / 35 cm

15 / 30 cm

 OEFENHOOFDEN - MENSELIJK HAAR 
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 CHARLOTTE  
 Natuurlijk haar - bruin 
•  NATUURLIJKE implantatie 60° • Dichtheid SUPER ECO: 140-170 

- haren/cm2

 PRIJS € 
  00302�51   Ø�16�cm  39,90 

60°

20 / 35 cm
15 / 30 cm

 OEFENHOOFDEN - SYNTHETISCH HAAR 

 JESSY  
 Synthetisch haar - zwart 
•  Universele houder - geschikt voor alle 

klemmen
• 90° klassieke implantatie 90°
• Density ECO: 170-200 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00300�96   Ø�16�cm  29,90 

 ANABELLE  
 Synthetisch haar - lichtblond 
•  NATUURLIJKE implantatie 45° • Density ECO: 170-200 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00300�95   Ø�16�cm  25,90 

40 cm
35 cm

30 cm

 OEFENHOOFDEN - NATUURLIJK HAAR 
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 LUXE  
 Gemaquilleerd trainingshoofd voor haarstukjes 
•  Universele houder - geschikt 

voor alle klemmen 
 PRIJS € 

  00409�91  22,90 

 FIXATIENAALDEN  
 Fixatienaalden voor haarextensions - 10 stuks. 

 PRIJS € 
  00400�01  4,50 

 HAARSTUKJES - MENSELIJK HAAR 

 HAARSTUKJE SILHOUET  
 Haarstukje van 100�% menselijk haar voor thematische lessen 
•  90° klassieke implantatie 90° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 - haren/

cm2

 PRIJS € 
  00400�41   Ø�16�cm  37,90 

20 / 25 cm
25 / 30 cm

30 / 35 cm

 HAARSTUKJE LINKS  
 Haarstukje van 100�% menselijk haar voor thematische lessen 
•  NATUURLIJKE implantatie 45° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 - haren/

cm2

 PRIJS € 
  00400�91   Ø�16�cm  39,90 

30 / 35 cm
20 / 30 cm

15 / 20 cm

 LINKS + RECHTS  
 Haarstukje van 100�% menselijk haar voor thematische lessen 
•  90° klassieke implantatie 90° • Dichtheid MAXI: 260-290 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00401�21   Ø�16�cm  95,90 

35 / 40 cm
30 / 35 cm

20 / 25 cm

 OEFENHOOFD VOOR HAARSTUKJES 
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 BACK 1  
 Haarstukje van 100�% menselijk haar voor thematische lessen 
•  90° klassieke implantatie 90° • Dichtheid MAXI: 260-290 - haren/cm2

 PRIJS € 
  00401�11   Ø�16�cm  34,90 

35 / 40 cm
25 / 35 cm

30 / 35 cm

 BACK 2  
 Haarstukje van 100�% menselijk haar voor thematische lessen 
•  NATUURLIJKE implantatie 45° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 - haren/

cm2

 PRIJS € 
  00400�21   Ø�16�cm  22,90 

15 / 20 cm
20 / 25 cm

25 / 30 cm

 BACK 3  
 Haarstukje van 100�% menselijk haar voor thematische lessen 
•  NATUURLIJKE implantatie 45° • Dichtheid MEDIUM: 200-230 - haren/

cm2

 PRIJS € 
  00400�31   Ø�16�cm  26,90 

30 / 35 cm
20 / 30 cm

15 / 20 cm

 HOOFDEN VAN PIEPSCHUIM 

 LADY S  
 Styrofoormodel voor pruiken - dame standaard. 

 PRIJS € 
  44901�00  8,90 

 HAARSTUKJES - MENSELIJK HAAR 
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ECO 
Plastieken tafelklem voor oefenhoofden met 
houders van 2 verschillende groottes

PRIJS €
00313�31 6,90

<�21�cm�>

STRONG 
Klemstatief hout en metaal.

PRIJS €
00353�31 19,90

TRAINING 
Plastic klemstandaard voor oefenhoofden 
met praktisch fixatiewiel en optionele verlen-
ging. Geleverd met 2 houdermaten.

PRIJS €
00323�31 12,90

<�38,2�cm�>

ECO-UP 
Plastic klemstandaard met verstelbare hoogte.

PRIJS €
00373�31 29,90

METAL-UP 
Metalen klemstandaard met verstelbare hoogte en houder die een-
voudig in de breedte versteld kan worden.

PRIJS €
00363�31 49,90

<�52�cm�>

STATIEVEN VOOR OEFENHOOFDEN
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TRIECO 
Tripod die kwaliteit voor de prijs biedt met 
verstelbare hoogte en houder die eenvoudig 
in de breedte versteld kan worden. Draagtas 
inbegrepen.

PRIJS €
00345�51 47,90

STAND BY ME 
Tripod in roestvrij staal met verstelbare hoogte 
- biedt perfecte stabiliteit. Draagtas inbegre-
pen - blad en oefenhoofd niet inbegrepen.

PRIJS €
00346�31 74,90

STAND BY ME - PLATEAU 
Afzonderlijk blad voor ‘Stand by me’-tripod.

PRIJS €
00346�3102 15,90

Ø�40�cm

STANDARD 
Tripod met verstelbare hoogte op een stervormige sokkel.

PRIJS €
00343�31 99,90

STABI-FOOT 
Tripod met verstelbare hoogte op een gechromeerde anti-slipbasis.

PRIJS €
00344�01 89,90

Ø 60 cm
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PRIJS PRIJS

STATIEVEN VOOR OEFENHOOFDEN
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BAGAGE

ROLLERCOASTER TROLLEYKOFFERS 272

KOFFERS 273

TASSEN VOOR GEREEDSCHAP 275



32
,3

 c
m

30 cm

21 cm

37
 c

m

27 cm 

55 cm 

 *Accessoires niet inbegrepen 

 02006�0132 

 ROLLERCOASTER TROLLEYKOFFER  
 Gedaan met rugpijn voor thuiskappers! Sibel Furniture stelt de rollercoaster stoolcase voor, een trolley-koffer die een ware revolutie betekent 
voor thuiskappers. Draai geruisloos rond uw klant dankzij de hair proof wieltjes. Berg al uw instrumenten in de koffer en leg uw benodigdheden 
voor de kleuring op de handige werktafel. 

 PRIJS € 
  02006�0132   Titanium         249,90 
  02006�0136   Rose-gold         249,90 
  02006�0139   Zwart         249,90 
  01506�05   Tas voor StoolCase         49,90 

 02006�0136 

 02006�0139 
 01506�05 

PRIJS

PRIJS PRIJS

PRIJS

 ROLLERCOASTER KAPPERSFIETSEN 
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29
 c

m
 

36 cm 

23 cm 

32
 c

m

42,3 cm

25,2 cm

 *Accessoires niet inbegrepen 

 ROUTE 66  
 Vintage koffertje. U wordt de meest vintage kapper in de stad met dit professionele 
ROUTE 66-koffertje! Dit combineert een vintage look met een hedendaags interieur 
met verschillende opbergvakken voor al uw instrumenten zoals kammen, scheerpro-
ducten, scharen enz… Er is ook een groot compartiment om mantels, handdoeken 
enz... op te bergen. Dit wordt afgesloten met een extra klep.* 

 PRIJS € 
  01500�69  69,90 40 cm

27 cm

15
,5

 c
m

 ALU L  
 Aluminium beauty case - minivolume voor maximale ruimte. Deze 
compacte koffer zorgt voor het grootste gemak bij de kappers aan 
huis. Alles bij de hand en met een eigentijds design.* 

 PRIJS € 
  01503�51  59,90 

29
 c

m
 

36 cm 

23 cm 

 ALU XL  
 Extra-large vanity case. Dankzij de verwijderbare bak heeft u alle 
nodige instrumenten binnen handbereik. Binnenkant in antista-
tisch polyester, handgenaaid in elke hoek. Draagriem inbegrepen.  
Sluitingen met slot en sleutel.* 

 PRIJS € 
  01503�55  79,90 

32
 c

m

42,3 cm

25,2 cm

 VANITY SPARKLE S  
 Kleine case met antistatisch polyester, in elke hoek met de hand 
genaaid. Met elastische bergriemen.* 

 PRIJS € 
  01505�91  74,90 

 VANITY SPARKLE L  
 Aluminium koffer met 2 opbergruimtes, 1 handige bak voor instru-
menten inbegrepen. Fluisterstille wielen. Met elastische bergriemen.* 

 PRIJS € 
  01505�97  94,90 

 COMPACT  
 Voordelige aluminium koffer. 

 PRIJS € 
  01504�81         46,90 
  01504�91         42,90 

 01504�91 

 01504�81 

27
 c

m
 

38 cm 38 cm 

20 cm 

PRIJS

PRIJS PRIJS

 KOFFERS 
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65
,4

 c
m

42,5 cm

25,2 cm

65
 c

m
 

43 cm 

22 cm 

36
 c

m
 

42 cm 

23 cm 

34
 c

m
 

43 cm 

27 cm 

65
 c

m
 

43 cm 

22 cm 

 *Accessoires niet inbegrepen 

 PILOTROL  
 De koffer op wieltjes werd ontworpen met oog voor detail: voor alle typische werkin-
strumenten van de kapper zijn aangepaste opbergvakken voorzien, waarvan er één 
zelfs uitneembaar is.
Deze Pilotrol is de perfecte trolley. Naast het telescopische handvat beschikt de koffer 
ook over stevige, rubber wieltjes die over alle mogelijke oppervlakken glijden.
Stijlvolle koffer met cijferslot, voor de kapper die graag professioneel voor de dag wil 
komen en zijn materiaal wil beschermen.* 

 PRIJS € 
  01506�51  84,90 

 WINDOWS  
 Aluminium koffer met trolleysysteem. Het slimme handvat beweegt 
mee met het deksel als dat wordt opengeklapt. De binnenkant bestaat 
uit polyester en heeft verstevigde naden in de hoeken - gemakkelijk 
te onderhouden.* 

 PRIJS € 
  01503�91  159,90 

 BACKSTAGE SPARKLE XL  
 Grote aluminium koffer met 2 etages en diamand afwerking, op 
wieltjes. Dankzij de verwijderbare bak heeft u alle nodige instrumen-
ten binnen handbereik. Nieuwe geruisloze wieltjes. Binnenkant in 
antistatisch polyester, handgenaaid in elke hoek. Sluitingen met slot 
en sleutel.* 

 PRIJS € 
  01505�95  174,90 

 MODULAR  
 Aluminium koffer met 3 opbergniveaus - 5 combinatiemogelijkheden.* 

 PRIJS € 
  01504�31         179,90 
  01506�31         194,90 

 01504�31  01506�31 

 ORIGINAL ALU  
 Koffer met 3 opbergruimtes op wieltjes, binnenkant in mousse, struc-
tuur met ABS-paneel.* 

 PRIJS € 
  01507�31  119,90 

PRIJS

 TROLLEYKOFFER 
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32
 c

m
 

28 cm 

25 cm 

30
,5

 c
m

 

35,5 cm 

10,5 cm 

28
 c

m
 

55 cm 

30 cm 

35
 c

m
 

68 cm 

30 cm 

 *Accessoires niet inbegrepen 

 BASKETFULL  
 Opbergtas voor het gereedschap en de producten van de styliste. Ideaal voor studio- of 
thuiskappers. Snel en gemakkelijk toegang tot de inhoud.* 

 PRIJS € 
  01502�61  49,90 

 INSTRUMENTENCASE MET SPIEGEL  
 De ultieme toolkoffer voor elke mobiele kapper. De koffer bevat ruimte voor al uw 
materiaal, waaronder een grote spiegel en een all-in-one werkwagen. Dankzij de 
afzonderlijke compartimenten kunt u uw tools volgens uw noden opbergen, terwijl het 
lage gewicht de koffer praktisch maakt voor verplaatsingen.* 
•  Afmetingen open 91,5�cm x 35,5�cm x 7,5�cm 

 PRIJS € 
  01307�50  53,90 

 NYLON REISTASSEN 
 *Accessoires niet inbegrepen 

 AMBI  
 Speciale stevige nylontas voor trainingsmateriaal. 

 PRIJS € 
  01503�01  15,90 

SHOULDER
STRAPS

 ROLLER BAG  
 Maxivolumetas met wieltjes. 

 PRIJS € 
  01504�11  22,90 

SHOULDER
STRAPS

 TASSEN VOOR GEREEDSCHAP 
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50
 c

m
 

33 cm 

19 cm 

25
 c

m

46 cm

30 cm

 *Accessoires niet inbegrepen 

 AIRPORT  
 Hoogwaardige nylon tas, met meerdere zakken, speciale kappersversie.* 

 PRIJS € 
  01501�31  24,90 

SHOULDER
STRAPS

32
 c

m
 

50 cm 

20 cm 

 BACKPACK  
 Geriefl ijke rugzak met telescopisch handvat. Het opbergzakje vooraan is ideaal om 
kleine accessoires zoals spelden en verdeelclips in op te bergen.* 

 PRIJS € 
  01507�81  34,90 

 SATCHA  
 De nylon rugzak werd speciaal ontworpen voor studenten van de kappersopleiding 
omdat het past in de standaard lockers op school. Er zijn veel handige compartimen-
ten om schoolmateriaal op te bergen, en de tas kan beveiligd worden door een slot 
op de rits.* 
•  Vergrendeling niet inbegrepen 

 PRIJS € 
  01508�81  44,90 

SHOULDER
STRAPS

PRIJS

 NYLON REISTASSEN 
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28
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15 cm 

9 cm 

27
 c

m
 

19 cm 

DUO COSMETIC 
Tasjes ideaal voor promoties.

PRIJS €
60002�7701        2,90
60002�7702        2,90

60002�7701 60002�7702

RECTANGULAR 
Tasjes ideaal voor promoties of om er uw accessoires in op te bergen.

PRIJS €
60002�7401        3,30
60002�7402        3,30

60002�7401 60002�7402

PVC-TASSEN
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 AUREOLA  
 Receptiemeubel in fi neerhout met verlichte voorkant. Beschermplaat onderaan in 304 
roestvrij staal. 2� lades met sleutel en ladestop. 2 deurtjes. Uitschuifbare plaat voor 
computertoetsenbord. 3�mandjes aan de achterkant. 4 kabelgoten. LED’s inbegrepen. 

 PRIJS € 
  01890�06  1599,90 

90
 c

m
 

110 cm

45 cm

80
 c

m

20
 c

m
 

20 cm

 FIDUCIA  
 Receptiemeubel in fi neerhout met gecapitonneerde voorkant in skai. Blad en 
beschermplaat onderaan in 304 roestvrij staal. 2� lades met sleutel en ladestop. 2 
deurtjes. Uitschuifbare plaat voor computertoetsenbord. 3�mandjes aan de achter-
kant. 4 kabelgoten. 

 PRIJS € 
  01890�05  1599,90 

11
0 

cm
 

110 cm

45
 cm

80
 c

m

20 cm

4,
2 

cm

17 cm

50 cm

75
,8

 c
m

PRIJS

PRIJS

 BALIEMEUBELS 
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ATTRACTIO 
Attractio is de definitie van stijlvol, pittig design. Wie kiest voor deze kappersstoel is zeker van kwaliteit, ultiem zitcomfort en een tijdloze 
uitstraling.

PRIJS €
01805�25 Zwart 5-star Base        599,90
01805�15 Zwart Round Base        679,90
01805�20 Zwart Square Base        679,90
01805�27 Zwart Croco 5-star Base        599,90
01805�17 Zwart Croco Round Base        679,90
01805�22 Zwart Croco Square Base        679,90
01805�26 Bruin 5-star Base        599,90
01805�16 Bruin Round Base        679,90
01805�21 Bruin Square Base        679,90

01805�25 / Zwart 01805�15 / Zwart 01805�20 / Zwart

01805�27 / Zwart Croco 01805�17 / Zwart Croco 01805�22 / Zwart Croco

01805�26 / Bruin 01805�16 / Bruin 01805�21 / Bruin

PRIJS

STYLING STOELEN

STYLING STOELEN / SALONMEUBILAIR |   281



DEVOTIO 
Weg met alle ballast en tierlantijntjes. Devotio is de kappersstoel tot haar essentie herleid: strak en hemels verfijnd.

PRIJS €
01805�55 Zwart 5-star Base        699,90
01805�45 Zwart Round Base        779,90
01805�50 Zwart Square Base        779,90
01805�57 Zwart Croco 5-star Base        699,90
01805�47 Zwart Croco Round Base        779,90
01805�52 Zwart Croco Square Base        779,90
01805�56 Bruin 5-star Base        699,90
01805�46 Bruin Round Base        779,90
01805�51 Bruin Square Base        779,90

01805�55 / Zwart 01805�45 / Zwart 01805�50 / Zwart

01805�57 / Zwart Croco 01805�47 / Zwart Croco 01805�52 / Zwart Croco

01805�56 / Bruin 01805�46 / Bruin 01805�51 / Bruin

PRIJS

STYLING STOELEN
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FELICITAS 
Wie zijn zaak naar een hoger niveau wil tillen, haalt met Felicitas de perfecte kappersstoel in huis. Felicitas staat garant voor klassevol design, 
een solide basis, onderhoudsgemak en zalig zitcomfort.

PRIJS €
01805�40 Zwart 5-star Base        659,90
01805�30 Zwart Round Base        739,90
01805�35 Zwart Square Base        739,90
01805�42 Zwart Croco 5-star Base        659,90
01805�32 Zwart Croco Round Base        739,90
01805�37 Zwart Croco Square Base        739,90
01805�41 Bruin 5-star Base        659,90
01805�31 Bruin Round Base        739,90
01805�36 Bruin Square Base        739,90

01805�40 / Zwart 01805�30 / Zwart 01805�35 / Zwart

01805�42 / Zwart Croco 01805�32 / Zwart Croco 01805�37 / Zwart Croco

01805�41 / Bruin 01805�31 / Bruin 01805�36 / Bruin

STYLING STOELEN
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CELESTINO 
Celestino is een nieuw, modern, comfortabel ontwerp dat waarde voor uw geld biedt. Bijpassende wastafel ook beschikbaar om uw salon af 
te werken.

PRIJS €
01819�00 Zwart 5-star Base        699,90
01819�10 Zwart Round Base        779,90
01819�20 Zwart Square Base        779,90
01819�02 Zwart Croco 5-star Base        699,90
01819�12 Zwart Croco Round Base        779,90
01819�22 Zwart Croco Square Base        779,90
01819�01 Bruin 5-star Base        699,90
01819�11 Bruin Round Base        779,90
01819�21 Bruin Square Base        779,90

01819�00 / Zwart 01819�10 / Zwart 01819�20 / Zwart

01819�02 / Zwart Croco 01819�12 / Zwart Croco 01819�22 / Zwart Croco

01819�01 / Bruin 01819�11 / Bruin 01819�21 / Bruin

STYLING STOELEN
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SENSUALIS 
Met Sensualis zit u goed, letterlijk én figuurlijk. Deze gracieuze kappersstoel scoort formidabel in kapperszaken die elegantie en kwalitatieve 
materialen hoog in het vaandel dragen.

PRIJS €
01808�68 Zwart 5-star Base        659,90
01808�60 Zwart Round Base        739,90
01808�64 Zwart Square Base        739,90
01808�70 Zwart Croco 5-star Base        659,90
01808�62 Zwart Croco Round Base        739,90
01808�66 Zwart Croco Square Base        739,90
01808�69 Bruin 5-star Base        659,90
01808�61 Bruin Round Base        739,90
01808�65 Bruin Square Base        739,90

01808�68 / Zwart 01808�60 / Zwart 01808�64 / Zwart

01808�70 / Zwart Croco 01808�62 / Zwart Croco 01808�66 / Zwart Croco

01808�69 / Bruin 01808�61 / Bruin 01808�65 / Bruin

STYLING STOELEN
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CAPRICIOUS 
Less is echt more met Capricious - een stijlvolle, moderne, ruimtebesparende stoel die ideaal is voor kleinere salons. Er is ook een bijpassende 
wastafel te verkrijgen om de inrichting van uw salon af te werken.

PRIJS €
01809�00 Zwart 5-star Base        549,90
01809�10 Zwart Round Base        629,90
01809�20 Zwart Square Base        629,90
01809�02 Zwart Croco 5-star Base        549,90
01809�12 Zwart Croco Round Base        629,90
01809�22 Zwart Croco Square Base        629,90
01809�01 Bruin 5-star Base        549,90
01809�11 Bruin Round Base        629,90
01809�21 Bruin Square Base        629,90

01809�00 / Zwart 01809�10 / Zwart 01809�20 / Zwart

01809�02 / Zwart Croco 01809�12 / Zwart Croco 01809�22 / Zwart Croco

01809�01 / Bruin 01809�11 / Bruin 01809�21 / Bruin

STYLING STOELEN
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ARIANA 
Als u zoekt naar de beste in gebruiksgemak, zoek dan niet verder! De stylingstoel van Ariana is de perfecte oplossing voor salons gespeciali-
seerd in technieken waarbij de klant lang moet blijven zitten, zoals kleuren of het plaatsen van extensions.

PRIJS €
01829�00 Retro zwart 5-star Base        719,90
01829�10 Retro zwart Round Base        799,90
01829�20 Retro zwart Square Base        799,90

01829�00 / 5-star Base

01829�10 / Round Base

01829�20 / Square Base

STYLING STOELEN
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Kappersstoel met hydraulische pomp en stervormige sokkel met 5 verchroomde punten.

CONCORDE 
PRIJS €

01901�00 Zwart        289,90
01901�50 Bruin        289,90

1 YEAR
WARRANTY

01901�00

48
 c

m

m
in

. 4
8 

cm
, m

ax
. 5

8 
cm

52 cm

65 cm

GEORGE V 
PRIJS €

01901�03 Zwart        289,90
01901�53 Bruin        289,90

1 YEAR
WARRANTY

01901�03

51
 c

m

m
in

. 4
4 

cm
, m

ax
. 5

4 
cm

52 cm 57 cm

ODEON 
PRIJS €

01901�02 Zwart        299,90
01901�52 Bruin        299,90

1 YEAR
WARRANTY

01901�02

61
 c

m
m

in
. 4

6 
cm

, m
ax

. 5
6 

cm

63 cm

65 cm

OPERA 
PRIJS €

01901�01 Zwart        299,90
01901�51 Bruin        299,90

1 YEAR
WARRANTY

01901�01

50
,5

 c
m

m
in

. 4
7 

cm
, m

ax
. 5

7 
cm

50
 cm

63 cm

PRIJS PRIJS
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Kappersstoel met hydraulische pomp en stervormige sokkel met 5 verchroomde punten.

60 cm

44 cm

72 cmmin 43 cm
max 53 cm MEUSE 

PRIJS €
01901�09 Zwart        379,90
01901�59 Bruin        379,90

1 YEAR
WARRANTY

64 cm

48 cm

66 cmmin 50 cm
max 60 cm RHÔNE 

PRIJS €
01901�06 Zwart        449,90
01901�56 Bruin        449,90

1 YEAR
WARRANTY

GARONNE 
PRIJS €

01901�07 Zwart        399,90
01901�57 Bruin        399,90

1 YEAR
WARRANTY

01901�07

01901�09

01901�06

PRIJS

PRIJS

PRIJS

STYLING STOELEN
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PACHA 
Leuke en comfortabele kappersstoel voor kinderen. Uniek design, met gaspomp, vei-
ligheidsbeugel, voetsteun en veilgheidsrem. Voet met 5 steunen en wieltjes met rem. 
Eenvoudig in onderhoud.

PRIJS €
01701�15 264,90

60
-8

5 
cm

Ø 55 cm

KIDDO 
Leuke en comfortabele kappersstoel voor kinderen. Uniek design, met gaspomp, vei-
ligheidsbeugel, voetsteun en veilgheidsrem. Voet met 5 steunen en wieltjes met rem. 
Eenvoudig in onderhoud.

PRIJS €
01701�20 199,90

55-80 cm

Ø 55 cm

Ø 30 cm

PRIJS

PRIJS

STYLINGSTOELEN VOOR KINDEREN
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42 cm

22 cm
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36 cm
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36 cm

19 cm

18
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m

39,5 cm
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 c
m

CROSS 
Design verchroomde voetsteun.

PRIJS €
01700�56 33,90

PI 
Voetsteun in verchroomd metaal.

PRIJS €
01700�57 39,90

BASIS 
Voetensteun in inox.

PRIJS €
01700�60 49,90

IDEALISMUS 
Voetbankje in inox.

PRIJS €
01700�61 49,90

OPUS 
Voetbankje in inox.

PRIJS €
01700�62 99,90

TRIUMPH 
Voetbankje in inox.

PRIJS €
01700�63 64,90

ANGULARIS 
Voetbankje in inox.

PRIJS €
01700�64 49,90

IANUA 
Voetbankje in inox.

PRIJS €
01700�65 49,90

MUURBESCHERMING

WALL GUARD 
Muurbescherming van plexiglas tegen schoensporen.

PRIJS €
01700�30 29,90

PRIJS

PRIJS

VOETSTEUNEN
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BOOSTER 
Kinderophoogzitje voor wastafels Elegantia en Relaxatio.

PRIJS €
01810�0102 Zwart        69,90
01810�0192 Zwart Croco        69,90
01810�0115 Bruin        69,90

01810�0102

01810�0192

01810�0115

COMFORT 
Kinderpoef.

PRIJS €
01700�07 59,90

48 cm

40 cm

10
 c

m

SHAMPOO 
Kinderpoef.

PRIJS €
60112�09 74,90

50 cm

38 cm

18
 c

m

ROMA 
Poef met haak-en-lussluiting.

PRIJS €
01700�09 64,90

40 cm

36 cm

7 
cm

BOOST 
Kinderpoef.

PRIJS €
01700�08 59,90

43 cm

35 cm

18
 c

m

7 
cm

51 cm

46 cm

PRIJS

PRIJS

PRIJS PRIJS PRIJS

VERHOGINGSKUSSEN
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DOLFY 
Individuele kaptafel in hout met plank van roestvrij staal. Deze eenzij-
dige spiegel heeft een ronde vorm voor een tijdloze elegantie.

PRIJS €
01891�10 399,90

REFLEXIO BLACK 
Wandkaptafel. Spiegel met een dikte van 5�mm en gepolijste randen 
op een structuur van hout en metaal met een totale dikte van 8�mm. 
Blad in 304 roestvrij staal, makkelijk te monteren en zonder gevaar 
om de spiegel te breken. Beveiligd voor het douanevervoer in een 
kartonnen pakket van 20�mm. Een LED-verlichtingssysteem verkocht 
als een optie. Geleverd zonder stekker en snoer.

PRIJS €
01890�07 Reflexio Zwart 799,90
01890�09 Reflexio kit LED 89,90

01890�07

01890�09 / 4,60�m 
LED-lichtsysteem. 
1 jaar waarborg.

17
0 

cm
 

60 cm

60
 c

m

8,5 cm

17 cm

4 
cm

MIAMI 
Levensgrote spiegel die een tijdloze klasse uitstraalt en een meerwaarde is voor elk 
kappersinterieur. Mooi afgewerkt met een kader uit 100�% hoogwaardige inox en glas 
van de hoogste kwaliteit. Een aanrader voor elke kapperszaak!

PRIJS €
01600�00 899,90

PRIJS
PRIJS

KAPPERSMEUBELS
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REFLEXIO DOUBLE BLACK 
Tweezijdige spiegel. Structuur in zwart gelamineerd hout van 18�mm dik.  De basis, de twee haardrogerhouders en de twee bladen zijn 
gemaakt van inox 304. Er zijn zes voorgeboorde openingen om zes stopcontacten te plaatsen (niet inbegrepen). Het meubel bevat ook tien 
opbergruimtes, waarvan twee met een zacht sluitingssysteem om de stopcontacten te verbergen. Geleverd in twee dozen en makkelijk te 
assembleren. Geleverd zonder stekker en kabel.

PRIJS €
01891�07 1299,90

17
0 

cm
 

60 cm

60
 c

m

8,5 cm

17 cm

4 
cm

ISLA 
Dubbele kaptafel met dubbelzijdige spiegel en lampen die in de zijkanten zijn ingebouwd. Dankzij de structuur in donker hout is dit meubel 
een klassieker voor alle kappers.

PRIJS €
01891�60 999,90

PRIJS

PRIJS

KAPPERSMEUBELS
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OPHÉLIE 
Deze prachtige kaptafel met ovalen LED-spiegel voegt instant smaak 
toe aan elk salon. Touchscreen aan/uit-functie, verchroomd alumi-
niumframe in donkergrijs voor lichte en elegante afwerking, zonder 
zichtbare kabels - steekt rechtstreeks in het stopcontact.

PRIJS €
01600�10 100 x 180�cm 899,90

FLEUR 
Deze prachtige kaptafel met ronde LED-spiegel voegt instant smaak 
toe aan elk salon. Touchscreen aan/uit-functie, verchroomd alumi-
niumframe in donkergrijs voor lichte en elegante afwerking, zonder 
zichtbare kabels - steekt rechtstreeks in het stopcontact.

PRIJS €
01600�11 Ø�95�cm 649,90

KAPPERSMEUBELS
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EBONY 
Houten kaptafel in een modern design met tablet uit mat glas en een 
extra grote spiegel (1000 x 660 x 5�mm). Dankzij de verschillende 
houtsoorten past deze kaptafel in elk interieur. Wordt in een kit gele-
verd in 1 compacte en ultrabeveiligde verpakking voor een transport 
zonder schade.

PRIJS €
01890�00 399,90

70 cm

27
 c
m

18
5 
cm

S-COOL 
Verrijdbare kaptafel, plaatsbesparend en uitgerust met alle noodza-
kelijke voorzieningen.
• aan weerszijden voorzien van 

een stopcontact.
• metalen beschermingsplaatje, 

voorzien om een oefenhoofd te 
bevestigen.

• met uitsparingen voor o.a. 
haardroger, stijltang, borstels, 
... 

• wordt geleverd in een com-
pacte doos.

PRIJS €
01900�00 599,90

765

81
5

86
0

16
75

610

560
280

PRIJS

KAPPERSMEUBELS
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 01810�0002 / Zwart 

98
 c

m
 

123 cm

49
 c

m

68 cm
77 cm

69
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m
 

 01891�50 / Zwart 

 ELEGANTIA RELAX  
 Wastafel met fauteuil geïntegreerd in de metallic 
structuur.  De witte draaiende wastafel is diep en 
ergonomisch dankzij de holle achterkant. De zit-
ting is zwart gestoffeerd en heeft een elektronische 
voetsteun met de bediening in de rechter armleu-
ning. Ondersteuning in roestvrij staal. De Italiaanse 
mengkraan heeft 5 jaar garantie. Schuim met een 
dichtheid van 50�kg/m3 voor maximaal comfort. 

 PRIJS € 
  01891�50   Zwart         1799,90 
  01891�5092   Zwart Croco         1799,90 
  01891�5015   Bruin         1799,90 

5
YEAR

WARRANTY

CAPRICIOUS 
Een modern, ruimtebesparend en toch comfor-
tabel ontwerp dat perfect is voor kleinere salons. 
Verkrijgbaar in 3 kleuren, passend bij de Capricious 
styling stoelen - zwart, zwart croco & bruin. 
Comfortabele, kantelbare keramische wastafel met 
Italiaanse mengkraan.

 PRIJS € 
 01820�0002  Zwart        999,90
 01820�0015  Zwart Croco        999,90
 01820�0092  Bruin        999,90

5
YEAR

WARRANTY

 ELEGANTIA  
 Wastafel met geïntegreerde fauteuil - past perfect 
met volledig rond zitvlak - diepe ergonomische wasta-
fel - wastafelhouder en -voet in roestvrij staal - 50�kg/
m3 voor maximaal comfort - stalen frame - Italiaanse 
kranen met 5 jaar garantie. 

 PRIJS € 
  01810�0002   Zwart         1599,90 
  01810�0092   Zwart Croco         1599,90 
  01810�0015   Bruin         1599,90 

5
YEAR

WARRANTY

018200002 / Black

PRIJS

PRIJS

 WASBAKKEN 
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 RELAXATIO  
 Ultieme comfortabele wastafel met geïntegreerde fauteuil - past perfect met volledig hoekig zitvlak - diepe ergonomische draaiende kerami-
sche wastafel - wastafelhouder in 304 roestvrij staal - Italiaanse kranen met 5 jaar garantie - schuim het hoge dichtheid. 

 PRIJS € 
  01904�02   Zwart         1599,90 
  01904�92   Zwart Croco         1599,90 
  01904�15   Bruin         1599,90 

5
YEAR

WARRANTY

CELESTINO 
Een modern, comfortabel gestoffeerd ontwerp dat perfect is voor kleinere salons. Verkrijgbaar in 3 kleuren die passen bij de Celestino styling 
stoelen - zwart, zwart croco & bruin. Comfortabele, kantelbare keramische wastafel met Italiaanse mengkraan.

 PRIJS € 
 01830�0002  Zwart        1199,90
 01830�0092  Zwart Croco        1199,90
 01830�0015  Bruin        1199,90

5
YEAR

WARRANTY

 01904�02 / Zwart 

01830�0002 / Black

94
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m
 

123 cm

43
 c

m

68 cm
92 cm

64
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m
 

PRIJS
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Wastafel met kantelbekken en Italiaanse mengkraanen, 1 jaar waarborg - zeer comfortabel dankzij 
de lendensteunen in schuim die de hele rug perfect ondersteunen - dankzij het stoelsysteem is het 
onderhoud van de vloer makkelijker.

CONCORDE 
PRIJS €

01902�12 Zwart        899,90
01903�12 Bruin        899,90

 
100 kg

max

01902�12

71
 cm

45
 cm

77 cm

52 cm66 cm

122 cm

10
3 c

m

ODEON 
PRIJS €

01902�11 Zwart        899,90
01903�11 Bruin        899,90

 
100 kg

max

01902�11

71
 cm

45
 cm

71 cm

50 cm63 cm

118 cm

10
3 c

m

GEORGE V 
PRIJS €

01902�10 Zwart        899,90
01903�10 Bruin        899,90

 
100 kg

max

01902�10

71
 cm

45
 cm

84,5 cm

51 cm60 cm

126 cm

10
3 c

m

OPERA 
PRIJS €

01902�13 Zwart        899,90
01903�13 Bruin        899,90

 
100 kg

max

01902�13

71
 cm

46
 cm

73 cm

50 cm
64 cm

120 cm

10
3 c

m

01891�40

OPERA COOL 
Wastafel met vaste rugleuning en stoel met zwarte bekleding. De kolom is gemaakt van 
polyurethaan en heeft een metalen structuur die met epoxy-verf is behandeld. Deze 
wastafel heeft een manueel verstelbare voetsteun met handvat rechts.

PRIJS €
01891�40 Zwart        999,90
01893�40 Bruin        999,90

 
100 kg

max

PRIJS PRIJS

PRIJS PRIJS

PRIJS

WASBAKKEN
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 MENGKRAAN  
 Verchroomde mengkraan + zwarte handdouche. 

 PRIJS € 
  60128�10  106,90 

 MENGKRAAN  
 Verchroomde mengkraan + handdouche in chroom. 

 PRIJS € 
  60127�20  109,90 

 HANDDOUCHE  
 Handdouche in chroom. 

 PRIJS € 
  60126�10  24,90 

 HANDDOUCHE  
 Handdouche, zwart. 

 PRIJS € 
  60126�09  21,90 

 AQUASTOP  
 Waterproof anti-drupsysteem dat een natte 
vloer voorkomt. Douchekop niet inbegrepen. 

 PRIJS € 
  60126�08  39,90 

 NAVULSLANG  
 Vervangslang voor mengkraan. 
•  120�cm
• 3/8” 

 PRIJS € 
  60126�19  19,90 

 SILENCE  
 Minder lawaai bij het opbergen van de 
sproeikop. 

 PRIJS € 
  60126�15  5,40 

PRIJS PRIJS

PRIJS PRIJS

PRIJS PRIJS PRIJS

 ACCESSOIRES VOOR WASBAKKEN 
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COZY 
Stabiele en comfortabele neksteun. De kunst-
stof basis is geschikt voor alle wastafels en het 
silicone kussen is buitengewoon comfortabel.

PRIJS €
00700�17 16,90

FOAM COMFORT 
Schuimrubberen nekbeschermer voor was-
bak, wordt verkocht per 2 stuks.

PRIJS €
00700�37 29,90

MIDPOINT 
Silicone etui dat met zuignappen aan de 
wasbak kan worden bevestigd om al uw kam-
men, penselen, borstels, tangen enz… bin-
nen handbereik te hebben.

PRIJS €
00990�00 11,90

STEUN WASBAK 
Versteviging voor Original Best Buy-wastafels. Te gebruiken bij onstabiele ondergrond. 
Verstelbare hoogte. Geleverd met schroeven.

PRIJS €
01902�1000 19,90

400 kg

max

INTERCALARIO 
Elegant kastje dat perfect past tussen twee wastafels zoals de Elegantia of de Relaxatio. 
Gemaakt van roestvrij staal en zwart hout. Perfect om shampoos of handdoeken op 
te bergen.

PRIJS €
01905�00 269,90

30 cm

25 cm

63 cm

35 cm

PRIJS PRIJS PRIJS

PRIJS

ACCESSOIRES VOOR WASBAKKEN
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65 cm 

20 cm 

 CENTRUM  
 Centrum is een hangmeubel met geruisloze sluiting. Het is een zeer elegante combinatie van roestvrij staal en hout. Met een slimme indeling 
en een handig muurbevestigingssysteem. U zal dit meubel niet meer willen missen! 

 PRIJS € 
  01904�00  249,90 

 HANDDOEKREKKEN 

 DROOGREK  
 Ijzeren rek voor het opbergen van handdoeken. Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Inclusief 4 vijzen en 4 haakjes om het 
rek op te hangen. 65 x 20 x 30�cm 

 PRIJS € 
  01700�51  29,90 

PRIJS

 OPBERGREKKEN 
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ANGELS BAY 
Wastafel met halfdiepe kantelbare wasbak, siliconen nekbeschermer, slang 2�m met 
zuignap, beschikbaar in 3 kleuren.

PRIJS €
00880�02        79,90
00880�04        79,90
00880�08        79,90

00880�02

00880�04 00880�08

20
 c

m

42 cm

40 cm

69
-9

5 
cm

COMPACT 
Deze exclusieve plooibare en draagbare wastafel is heel gemakkelijk te monteren en 
demonteren en past perfect in de bijhorende transporttas. Met kantelbare wasbak, 
slang van 2�m met zuignap, een in de hoogte uitschuifbare voet en een neksteun in 
silicone.

PRIJS €
00780�02        119,90
00780�04        119,90
00780�06        119,90
00780�0002 Draagbare case        28,9000780�0002 / Draagbare case

00780�02 00780�04 00780�06

17
 c

m

39 cm

52 cm

70
-1

10
 c

m

PRIJS

DRAAGBARE WASBAK
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52 cm

37 cm
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m

52 cm

37 cm

75
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20
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60 cm

45 cm

75
-1

20
 c

m

60 cm

45 cm

75
-1

20
 c

m

 Licht, gemakkelijk te hanteren en te verplaatsen. Als u student of kapper aan huis bent, besteedt u veel tijd aan 
verplaatsingen en uw uitrusting moet bij voorkeur voldoen aan deze drie criteria. 

 LUXE  
 Kantelbare wastafel met afvoerslang 2�m. 

 PRIJS € 
  00793�0102  139,90 

 LUXE PLUS  
 Kantelbare wastafel met reservoir 9 L, slang 0,50�m. 

 PRIJS € 
  00793�3102  154,90 

 LAGOON MOVE  
 Kantelbare wastafel met afvoerslang 2�m. 

 PRIJS € 
  00793�91  109,90 

 LAGOON MOVE PLUS  
 Kantelbare wastafel met reservoir 9 L, slang 0,50�m. 

 PRIJS € 
  00793�81  124,90 

PRIJS

 DRAAGBARE WASBAK 
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 SHAMPOO  
 Draagbare wasbak. 
•  Ideaal voor thuisgebruik
• kantelende waskom voor meer comfort

• verstelbare hoogte min 45,5�cm - max 
85�cm 

 PRIJS € 
  00793�71  49,90 

 CHANNEL  
 Gemakkelijk te transporteren en plaatsbesparende wasschelp. 

 PRIJS € 
  09007�4102         12,90 
  09007�4105         12,90 
  09007�4101         12,90 
  09007�4106         12,90 
  09007�4119         12,90 

 09007�4102 

 09007�4105  09007�4101 

 09007�4119  09007�4106 

PRIJS

 DRAAGBARE WASBAK 
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 RESERVOIR VOOR ANGELS BAY  
 Apart verkrijgbaar reservoir voor de wastafel van Angels Bay. 

 PRIJS € 
  00880�00 25,90

 SLANG VOOR ANGELS BAY EN COMPACT  
 Slang 2�m voor Angels Bay en Compact. 

 PRIJS € 
  00880�0001  6,90 

 RESERVOIR VOOR ANGELS BAY EN LUXE  
 Reservoir voor wastafel Lagoon en Luxe. Deksel: 079331902 + 
Houder: 079332002. 

 PRIJS € 
  07933�29  23,90 

 AFVOERSLANG 
VOOR ANGELS BAY EN LAGOON  
 Afvoerbuis voor Luxe en Lagoon. 

 PRIJS € 
  60120�51  15,90 

 THERMAL MONO  
 Douche met enkele verbinding voor mengkraan met slang van 2�m. 

 PRIJS € 
  00792�3100  8,90 

PRIJS

PRIJS PRIJS

 ACCESSOIRES VOOR DRAAGBARE WASBAKKEN 
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 ROLLERCOASTER ECCENTRIC  
 Als u voor uw salon op zoek bent naar een klassevolle kappersfi ets, die bovendien ook comfortabel en heel praktisch is, zoek dan niet verder! 
•  Metalen zitje in leder en schuim met hoge dichtheid voor maximaal 

comfort
• Luxueus ontwerp met verchroomde basis en handvat 

• RollerCoaster haarbestendige wieltjes met verchroomde afwerking
• Zitje: 29 x 29 x 7�cm 

 PRIJS € 
  01712�00         179,90 
  01712�10         179,90 

 01712�00 

 01712�10 

PRIJS

 ROLLERCOASTER KAPPERSFIETSEN 
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 ROLLERCOASTER EXCLUSIVE 
(MEDIUM)  
 Verstelbaar in hoogte (medium pomp) - stervormige sokkel in alumi-
nium - hair proof wieltjes - geschikt voor elk lichaamsgewicht. 

 PRIJS € 
  02004�01   Round  164,90 
  02004�02   Saddle  189,90 
  02004�03   Saddle XL  229,90 
  02004�04   Oval  209,90 
  02004�05   Square  229,90 

 02004�01 / Round 

m
in

 4
5 

cm
 - 

m
ax

 6
5 

cm

Ø 48 cm

max 150 kg

 02004�02 / Saddle 

 02004�03 / Saddle XL  02004�04 / Oval 

 02004�05 / Square 

m
in

 5
5 

cm
 - 

m
ax

 8
0 

cm

Ø 48 cm

max 150 kg

 ROLLERCOASTER EXCLUSIVE 
(LARGE)  
 Verstelbaar in hoogte (grote pomp) - stervormige sokkel in aluminium 
- hair proof wieltjes - geschikt voor elk lichaamsgewicht 

 PRIJS € 
  02003�01   Round  179,90 
  02003�02   Saddle  204,90 
  02003�03   Saddle XL  244,90 
  02003�04   Oval  224,90 
  02003�05   Square  244,90 

32 cm

6 
cm

 02003�01 / Round 

32,5 cm

14
 c

m

33 cm

 02003�02 / Saddle 

34,5 cm

14
,5

 c
m

42 cm

 02003�03 / Saddle XL 

33,5 cm

20
 c

m

36 cm

 02003�04 / Oval 

37 cm

26
 c

m

32 cm

 02003�05 / Square 

PRIJS
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 ROLLERCOASTER CLASSIC 
(MEDIUM)  
 Verstelbaar in hoogte (medium pomp) - stervormige sokkel in alumi-
nium - hair proof wieltjes - geschikt voor elk lichaamsgewicht. 

 PRIJS € 
  02002�01   Round  129,90 
  02002�02   Saddle  154,90 
  02002�03   Saddle XL  194,90 
  02002�04   Oval  174,90 
  02002�05   Square  194,90 

 02002�01 / Round 
 02002�02 / Saddle 

 02002�03 / Saddle XL 

 02002�04 / Oval 

 02002�05 / Square 

32 cm

6 
cm 32,5 cm
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m

33 cm

34,5 cm
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m

42 cm

33,5 cm
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36 cm

37 cm
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Ø 48 cm

max 150 kg

 ROLLERCOASTER CLASSIC 
(LARGE)  
 Verstelbaar in hoogte (grote pomp) - stervormige sokkel in aluminium 
- hair proof wieltjes - geschikt voor elk lichaamsgewicht 

 PRIJS € 
  02005�01   Round  194,90 
  02005�02   Saddle  169,90 
  02005�03   Saddle XL  209,90 
  02005�04   Oval  179,90 
  02005�05   Square  199,90 

 02005�01 / Round 

 02005�02 / Saddle 

 02005�03 / Saddle XL 

 02005�04 / Oval 

 02005�05 / Square 

m
in

 5
5 

cm
 - 

m
ax

 8
0 

cm

Ø 48 cm

max 150 kg

PRIJS
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 MULTIFUNCTIONELE KAPPERSFIETS  
 Extra brede splitzadelzitting voor ultiem comfort. Zetel heeft een te vergrendelen voor-
waartse en achterwaartse kantelfunctie zodat u de perfecte hoek kunt vinden voor uw 
comfort. De pomphoogte is verstelbaar. Hair proof RollerCoaster-wieltjes zijn de kers 
op de taart wat betreft gebruiksgemak. 

 PRIJS € 
  01720�02  234,90 

 SPACE  
 Een prachtige trolley & krukje voor kleuren gecombineerd in 1 praktische kleurstoel. 
De verchroomde gedetailleerde afwerking en de RollerCoaster-wieltjes dragen bij tot 
het hoge kwaliteitsniveau van deze Space-stoel. 

 PRIJS € 
  02003�20  299,90 

Ø 40 cm

Ø 48 cm 

66-91 cm 

 SPHERE  
 De Sphere-kappersfi ets is compact, stijlvol en buitengewoon praktisch in gebruik. De 
kapperfi ets heeft een zitting van glasvezel met een zeteladaptor van aluminium en 
een aluminium 5-stervoet. Dankzij het minimalistische design past hij in elk salon en 
dankzij de Rollercoaster-wielen kan u van klant tot klant schuiven. 

 PRIJS € 
  02003�10  179,90 

Ø 32 cm

Ø 48 cm 

54-74 cm 

PRIJS
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ECO 
Speciale kappersstoel met gaspomp en ronde zetel.

PRIJS €
01702�60 72,90

Ø 36 cm

Ø 50 cm 

59-83 cm 

7 cm

RIVOLI 
In de hoogte aanpasbare kappersfiets met gaspomp. Uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding.

PRIJS €
01710�00 42,90

Ø 32 cm

Ø 50 cm 

50,5-72,5 cm 

6 cm

ACCESSOIRES VOOR KAPPERSFIETSEN

WIELTJES VOOR ROLLERCOASTER 
Set van 5 exclusieve hair proof RollerCoaster wielen.

PRIJS €
02000�01 65,90

VOETSTEUN ROND 
Voetbankje geschikt voor al onze kappersstoelen - in aluminium en 
nylon.

PRIJS €
02003�06 29,90

Ø 40 cm 

PRIJS PRIJS

PRIJS

KAPPERSFIETSEN
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30 cm 

30 cm 

 COMPACT  
 Met dit inklapbaar dienblad bespaart u tot 80�% ruimte bij het opber-
gen van de tafel. Is al volledig gemonteerd en is dus makkelijk te 
gebruiken. De afgeronde wieltjes rijden bijzonder vlot en er is een 
vergrendelingsmechanisme om optimale stabiliteit van het blad te 
verzekeren. 

 PRIJS € 
  60007�59  64,90 

 SECRET  
 Trolley, aan vier zijden gesloten, voor een nettere look - 4�lades met 
profi elen en schokdempers om het lawaai bij het verplaatsen te 
beperken - bakje voor instrumenten en instrumentenhouder verwerkt 
in de structuur - ABS-structuur (onbreekbaar). 

 PRIJS € 
  00073�8102         179,90 
  00073�8100         179,90 
  00073�8101         179,90 

 00073�8102 

 00073�8100 

 00073�8101 

35,5 cm35,5 cm

37 cm
37 cm

88
,5
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m

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS
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 DISCRETE  
 Deze werkwagen met vier stevige zijden bewaart al uw kappersmateriaal uit het zicht. 
De twee uitschuifbare deuren met magnetische sluiting, laten een makkelijke opber-
ging toe. Beschikbaar in ecru en zwart. 

 PRIJS € 
  00073�6102         194,90 
  00073�6101         194,90 

 00073�6102  00073�6101 

38,5 cm

39 cm

88
 c

m

 00073�7102  00073�7101 

38,5 cm

39 cm

88
 c

m

 DISCRETE/LOCK  
 Trolley, aan vier zijden gesloten zodat alles netjes opgeborgen is - twee klapdeurtjes 
die op slot kunnen - maakt weinig geluid bij het verplaatsen - 4�lades - ABS-structuur 
(onbreekbaar) - haardrogerhouder diameter 8,8� cm - verwijderbaar mandje voor 
fl essen. 

 PRIJS € 
  00073�7102         199,90 
  00073�7101         199,90 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 WERKWAGENS 
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 MILANO  
 Deze praktische werkwagen begeleidt je vlot van de ene klant naar de andere, terwijl 
je alles bij de hand hebt. 

 PRIJS € 
  01700�79  139,90 33 cm

38 cm

89
 c

m

 CONTROL  
 Werkwagen met 6 uitneembare lades waarvan 2�met compartimenten, haardroger-
houder en 2 kleine opbergvakjes aan de zijkant. 

 PRIJS € 
  60029�30  169,90 28,5 cm

38 cm

91
 c

m

PRIJS

PRIJS
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 COLUMBIA  
 Handige werkwagen op fl uisterstille rubberen wieltjes met 5 uitschuifbare lades en 
haardrogerhouder. 

 PRIJS € 
  60023�20  144,90 33,5 cm

38 cm

96
 c

m

 E-TROLLEY  
 Trolleytafel. De E-trolley is gemaakt van polypropyleen. Daardoor is de trolleytafel heel 
licht maar toch duurzaam. Bevat 6 verwijderbare trays die aan beide zijden van het 
bovenste tray kunnen worden vastgeklemd. 

 PRIJS € 
  01710�30  57,90 

 PASSY  
 Trolley met vier lades - oppervlak verlengbaar dankzij twee uitklapbare instrumenten-
houders - extra platte verpakking - makkelijk te monteren. 

 PRIJS € 
  01710�20  59,90 37 cm

37,5 cm

90
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m

PRIJS

PRIJS

PRIJS
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GLOBE 
Werkwagen met 6 ronde bakken + 1 bak voor stekers.

PRIJS €
60011�09 169,90

ESCORT 
Werkwagen bestaande uit een rond of vierkant werkblad in onbreekbaar materiaal, 
met 2 borstelhouders. Stevige basis in chroom en fluisterstille rubberen wielen.

PRIJS €
01708�2002 Round        89,90
01708�1002 Square        89,90
01708�1001 Square        89,90

01708�2002 01708�1002 01708�1001

PRIJS

PRIJS

VERFWAGEN
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ACRYLITISS 
Moderne acryl werkwagen met de hand afgewerkt. Geeft een meerwaarde aan elk 
salon.

PRIJS €
01708�00 199,90

91
 c

m
 

40 cm

40 cm

ø 3 cm

ECO JOLLY 
Werkwagen Rectangular - 1 tray met wielen.

PRIJS €
60019�09 89,90

MAEVA 
Rechthoekige werkwagen - 1 werkblad met wieltjes.

PRIJS €
60007�79 79,90

VERFWAGEN
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 PRE-EPILEER TONIC  
 Bereidt de huid voor op een zachtere epilatie en verbetert de aanhechting tussen was 
en lichaamshaar - wordt gebruikt alvorens zachte of harde was aan te brengen. 

 PRIJS € 
  74106�04  14,90 

 PRE EPILATIE 
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 Harde was, ook wel gekend als fi lmhars laat zich zonder strips op diverse zones van het lichaam aanbrengen. Om de 
was te verwarmen is er een wasverwarmer nodig. 

 WARME EPILATIEWAS - BLOKKEN  
 Deze herbruikbare was in blokvorm wordt gebruikt bij een temperatuur van 40° tot 45°C - te gebruiken zonder strips. 

 PRIJS € 
  74103�12   Alle huidtypen         8,50 
  74103�14   Gezicht en lichaam         8,50 
  74103�17   Gevoelige huid         8,50 

 Harde was staat ook bekend als fi lmhars of striploze was omdat er geen strips voor nodig zijn. Deze was wordt altijd opgewarmd 
voor gebruik en wordt aangebracht in een dikkere laag dan zachte was, in de richting van de haargroei. Wanneer de was 
afkoelt en harder wordt, krimpt hij en omwikkelt hij de haartjes. Zo wordt hij zelf een strip. Hij wordt dan losgetrokken in de 
tegenovergestelde richting van de haargroei.
- vereist geen strips
- hij wordt dikker aangebracht dan zachte was
- harde was wordt normaal gebruikt in de bikinizone of voor gelaatsepilatie
- hij moet opgewarmd worden in een wasverwarmer of in de microgolf
- hij moet volledig hard worden voor het verwijderen, anders zal hij barsten of het haar niet verwijderen
- hij kan kortere haartjes verwijderen dan zachte was
- nadat de huid is gereinigd, wordt een pre-epilatie-olie op de huid aangebracht. Bij zachte was kan poeder worden gebruikt. 

 74103�12  74103�17  74103�14 

 WARME EPILATIEWAS - BLOKKEN  
 Deze herbruikbare was in blokvorm wordt gebruikt bij een temperatuur van 40° tot 45°C - te gebruiken zonder strips. 

 PRIJS € 
  74103�02   Alle huidtypen         14,90 
  74103�04   Gezicht en lichaam         14,90 
  74103�07   Gevoelige huid         14,90 

 74103�02  74103�07  74103�04 

 WARME WAS - BLOKKEN 
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 WARME EPILATIEWAS - SCHIJVEN  
 Deze herbruikbare was in schijven wordt gebruikt bij een temperatuur van 40° tot 45°C - te gebruiken zonder strips. 

 PRIJS € 
  74103�22   Alle huidtypen         6,90 
  74103�24   Gezicht en lichaam         6,90 
  74103�27   Gevoelige huid         6,90 
  74103�28   Alle huidtypen - Aloë Vera         6,90 

 74103�24 

 WARME WAS - PARELS 

 Deze herbruikbare was in de vorm van parels wordt gebruikt bij een temperatuur van 40° tot 45°C - te gebruiken zonder strips. 
 PRIJS € 

  74103�71   Alle huidtypen - choco   1�kg         15,90 
  74102�14   Gezicht en lichaam   250�g         5,50 
  74102�04   Gezicht en lichaam   1�kg         15,90 
  74104�48   Alle huidtypen - Aloë Vera   1�kg         15,90 

 74103�71  74102�04 

 74102�14  74104�48 

 WARME WAS - SCHIJVEN 
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 Was geformuleerd met natuurlijke harsen en bijenwas. Dankzij het lage smeltpunt is dit product geschikt voor alle huidtypes 
- zelfs de meest gevoelige huid. Deze was kan worden hergebruikt zonder zijn eigenschappen te verliezen. 

 BIJENWAS  
 Deze herbruikbare bijenwas in de vorm van parels wordt gebruikt bij een lagere temperatuur (38°-40°C) - voor een groter comfort - te gebrui-
ken zonder strips. 

 PRIJS € 
  74104�32   Alle huidtypen   250�g         5,90 
  74104�37   Gevoelige huid   250�g         5,90 
  74104�31   Tere huid   250�g         5,90 
  74104�34   Gezicht en lichaam   250�g         5,90 

 74104�32 

 BIJENWAS  
 Deze herbruikbare bijenwas in de vorm van parels wordt gebruikt bij een lagere temperatuur (38°-40°C) - voor een groter comfort - te gebrui-
ken zonder strips. 

 PRIJS € 
  74104�42   Alle huidtypen   1�kg         18,90 
  74104�47   Gevoelige huid   1�kg         18,90 
  74104�41   Tere huid   1�kg         18,90 
  74104�44   Gezicht en lichaam   1�kg         18,90 

 74104�42 

 FILM WAS - POTTEN 

 EPILATIE  
 Deze was is gemaakt van verzachtende katoenolie en azuriet, bekend om zijn kalmerende werking op de huid. De evenwichtige en zachte 
aromatische samenstelling is een genot voor de zintuigen en perfect voor gevoelige huidtypen. 

 PRIJS € 
  74103�72         13,90 
  74103�74         13,90 

 74103�72  74103�74 

 BIJENWAS - PARELS 
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 WAX’AZUR  
 Deze was is gemaakt van verzachtende katoenolie en azuriet, bekend 
om zijn kalmerende werking op de huid. De evenwichtige en zachte 
aromatische samenstelling is een genot voor de zintuigen en perfect 
voor gevoelige huidtypen. 

 PRIJS € 
  74103�73  Gevoelige huid  17,90 

 STRAWBERRY  
 Deze afpelbare was beschikt over een aangenaam aardbei-aroma. 
Dankzij de lage smelttemperatuur is deze was ideaal te gebruiken bij 
een gevoelige huid. 

 PRIJS € 
  74103�75  Gevoelige huid  17,90 

 ARGAN GOLD WAX  
 Deze ontharingswas heeft een laag smeltpunt en een superfi jne struc-
tuur. De arganolie hydrateert en verzacht. Ideaal voor een gevoelige 
huid. 

 PRIJS € 
  74103�77  Gevoelige huid  17,90 

 AYURVEDIC  
 Verwijdert het haar op doeltreffende wijze, hydrateert en verzorgt de 
huid. Deze wax is ook minder pijnlijk voor de huid bij het lostrekken. 
Zonder strips. 

 PRIJS € 
  74103�76   Alle huidtypen  19,90 

 WARME WAS - PARELS 

 FILMWAS HOUTSKOOL  
 Deze fi lmwas heeft een dubbele functie. Het heeft een uitstekend ontharingsresultaat 
en dankzij het actieve bestanddeel houtskool zorgt het voor een ontgiftende werking 
op de huid. Gifstoffen en onzuiverheden worden verwijderd. Deze was heeft een aller-
geenvrije geur en bevat ook bijenwas. 

 PRIJS € 
  74103�79   Alle huidtypen  17,90 

 FILM WAS - PARELS 
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 Deze zachte was wordt snel in dunne laagjes aangebracht op een lage temperatuur (37°-39°C) - te gebruiken in combinatie met strips. 
 PRIJS € 

  74104�81   Alle huidtypen   400�ml         7,90 
  74104�83   Gevoelige huid   400�ml         7,90 
  74104�82   Gezicht en lichaam   400�ml         7,90 
  74104�02   Alle huidtypen   800�ml         13,90 
  74104�07   Gevoelige huid   800�ml         13,90 
  74104�04   Gezicht en lichaam   800�ml         13,90 
  74102�71   Choco   800�ml         14,90 

 Zachte was staat ook bekend als striphars omdat er altijd verwijderbare strips voor nodig zijn. De was wordt in een dunne laag 
aangebracht in de richting van de haargroei. Hij wordt losgetrokken door wasstrips te gebruiken, in snelle bewegingen en in de 
tegenovergestelde richting van de haargroei. Er zijn verschillende vormen zachte was, zoals verwarmde, koude en voorgevormde strips.
- zachte was vergt altijd strips
- zachte was wordt normaal gebruikt op grote zones zoals de benen, borst, rug,…
- hij wordt aangebracht in een dunnere laag dan harde was en hoeft niet uit te harden alvorens met strips van de huid te worden 
verwijderd
- nadat de huid is gereinigd, kunt u poeder op de huid aanbrengen alvorens de was te spreiden
- hij is makkelijker te gebruiken dan harde was. Zachte was is dus beter om vertrouwd te raken met de techniek van de strips, alvorens 
over te stappen op striploze was. 

 74104�81  74104�83  74104�82 

 74104�02  74104�07  74104�04  74102�71 

 ZACHTE EPILATIEWAS  
 Deze zachte was voor professionals beschikt over een laag smeltpunt. 

 PRIJS € 
  74108�27  Alle huidtypen         6,90 
  74108�22   Alle huidtypen         6,90 
  74108�24   Alle huidtypes - titaniumdioxide         6,90 

 ZACHTE WAS - POTTEN 
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 ROLL-ON KLEINE WASPATRONEN  
 Waspatronen met smalle kop, ideaal voor wenkbrauwen en bovenlip. 

 PRIJS € 
  74111�60   Alle huidtypen   8 x 25�ml         22,90 
  74111�65   Gevoelige huid   8 x 25�ml         22,90  74111�60 

 WASPATRONEN - SMALLE KOP 

 Waspatronen voor éénmalig gebruik - smalle kop voor zones die meer precisie 
vereisen. 

 PRIJS € 
  74101�42   Alle huidtypen         1,90 
  74101�47   Gevoelige huid         1,90 
  74101�44   Gezicht en lichaam         1,90  74101�42  74101�47  74101�44 

 WASPATRONEN - BREDE KOP 

 Waspatronen voor éénmalig gebruik - grote kop voor het lichaam. 
 PRIJS € 

  74101�22   Alle huidtypen         1,65 
  74101�27   Gevoelige huid         1,65 
  74101�21   Tere huid        1,65 
  74101�24   Gezicht en lichaam         1,65 
  74102�70   Alle huidtypen   Zonder colofaan         2,25 
  74101�33   Alle huidtypen   Met houtskool         1,65 

 ZACHTE EPILATIEWASPATRONEN  
 Professionele zachte was in een wegwerppatroon met brede applicatiekop voor 
gebruik op het lichaam. 

 PRIJS € 
  74106�22   Alle huidtypen         1,00 
  74106�27   Alle huidtypen         1,00 
  74106�24   Alle huidtypes - titaniumdioxide         1,00 

 74106�22  74106�27  74106�24 / De 
titaniumdioxide in deze was, 
zorgt ervoor dat de was zich 
goed aan de huid vasthecht 

en dat de was elastisch blijft. 

 KLEINE WASPATRONEN 
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 MAXI PRO NATURE SENSE  
 Waspatroon voor eenmalig gebruik - brede applicatorkop voor het aanbrengen op het lichaam. 

 PRIJS € 
  74101�28   Aardbei   Voor alle huidtypes         1,65 
  74101�29   Kokosnoot   Geschikt voor de zeer droge huid         1,65 
  74101�23   Cappuccino   Verzorgt en verzacht de huid en is antioxidant         1,65 
  74101�25   Vanille   Verzorgt en kalmeert de huid         1,65 
  74101�26   Karité   Vochtinbrengend en beschermt de huid         1,65 
  74101�71   Choco   Voor alle huidtypes         1,65 
  74102�80   Azuleen   Ideaal voor een uiterst gevoelige huid         1,65 
  74103�7806   Arganolie   Ideaal voor de gevoelige huid         14,90 

 74101�28 / Aardbei  74101�29 / Kokosnoot  74101�23 / Cappuccino  74101�25 / Vanille 

 74101�26 / Karité  74101�71 / Choco  74102�80 / Azuleen  74103�7806 / Arganolie 

 WASPATRONEN - NATURAL SENSES 
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 Suikerpasta is een natuurlijke ontharingspasta die gebaseerd is op een oud recept uit het Midden-Oosten. Het heeft een 
zeer goede compatibiliteit met de huid en zorgt ervoor dat het een veilige en effectieve manier is om haar te verwijderen 
zonder irritatie te veroorzaken. Het verwijdert de haarwortels en dode huidcellen en bevordert de doorbloeding van de huid 
en vermindert het teruggroeien van de haartjes. Sommige suikerpasta’s hebben strips nodig om het haar te verwijderen, 
andere niet. 

 TRADITIONELE SUIKERPASTA  
 Traditionele suikerpasta wordt voornamelijk gemaakt van natuurlijke ingrediënten, die een kneedbare massa vormen. Het is geschikt voor alle 
huidtypen en kan zelfs gebruikt worden voor het effi ciënt en pijnloos ontharen van korter haar (2-3�mm). 

 PRIJS € 
  74300�07   500�ml  11,90 
  74300�08   1�l  20,90 

 1. Verwarm de pot met de suikerpasta (35 tot 37°C) en neem daarna met behulp van een spatel een balletje suikerpasta in 
de hand.
2. Breng de pasta manueel aan over het te waxen gebied, tegen de haargroeirichting in.
3. Om de suikerpasta te verwijderen, trekt u de strook af in de richting van de haargroei.
4. Herhaal deze procedure met hetzelfde stuk suikerpasta tot het haar volledig verwijderd is. 

 74300�07  74300�08 

 KOUDE WAS - EPILEERSTRIPS 
 Koude was is een soort zachte was die altijd met strips wordt gebruikt. De strips zijn meestal kant & klaar. Voor een epilatie met koude was 
is er geen ander materiaal nodig. Koude was kan bij iedereen gebruikt worden, ook bij klanten die overgevoelig zijn voor warmte of die 
doorbloedingsproblemen hebben. 

 KOUDE EPILATIEWAS VOOR HET GELAAT  
 De Epil’Hair Pro epilatiewasstrips worden gekenmerkt door hun 
gebruiksgemak; de formule bevat vooral plantaardig materiaal waar-
door de strips ongevaarlijk zijn. U kan ook langer wachten tussen twee 
epileersessies omdat de formule de haartjes aan de wortel verzwakt. 

 PRIJS € 
  74113�01  3,90 

 6 x 2 epileerstrips van koude was voor het gezicht 

 KOUDE EPILATIEWAS VOOR HET LICHAAM  
 De Epil’Hair Pro epilatiewasstrips worden gekenmerkt door hun 
gebruiksgemak; ze zijn zeer praktisch, haast pijnloos en vooral bui-
tengewoon effi ciënt, dankzij hun langdurige werking. 

 PRIJS € 
  74113�00  4,50 

 6 x 2 epileerstrips van koude was voor het lichaam 

 TRADITIONELE SUIKERPASTA 
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 ONTHARINGSCRÈME MET KAMILLE  
 Ontharen in slechts 5�minuten is mogelijk met deze crème. De crème is aan te bren-
gen met een spatel en is geschikt voor de been_, arm-, bikini- en okselzone. In tegen-
stelling tot een scheermes dat de epidermis van de huid droogmaakt, bevat deze for-
mule ingrediënten die de huid helpen te herstellen. Deze ontharingscrème is geschikt 
voor alle huidtypes. 

 PRIJS € 
  74106�10  8,50 

 EPILEREN VOOR MANNEN 
 Steeds meer mannen vinden hun weg naar het schoonheidssalon voor professionele epilatie. Er zijn verschillende redenen om een specialist te 
raadplegen om haar te verwijderen: comfort bij het sporten, hygiëne of puur esthetische redenen. Dit gamma epilatieproducten is specifi ek op 
mannen gericht. De post-epilatieolie bevat eucalyptusolie. Die verspreidt een verfrissend aroma, dat door mannen erg op prijs wordt gesteld. 

 PATROON  
 Lauwwarme was heren. Te gebruiken met strips. 

 PRIJS € 
  74102�60   110�ml  1,90 

 OLIE VOOR NA HET EPILEREN  
 Verzachtende olie voor na de epilatie. 

 PRIJS € 
  74102�40  7,90 

 ONTHARINGSCRÈME 
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 BEGINNERSKIT  
 Een mooie starterskit voor epilatie bij u thuis. Deze kit bevat de instrumenten die nodig zijn voor een perfecte epilatie en is geschikt voor een 
normale huid. 
•  1 patronenwarmer (13W)
• 2 waspatronen, brede kop (2 x 110�ml)

• post-epilatie olie (75�ml)
• epileerstrips (50) 

 PRIJS € 
  74108�03   Normale huid         26,90 
  74108�04   Gevoelige huid         26,90 

 74108�03  74108�04 

 PRO KIT  
 Met wat meer ervaring kunt u deze professionele wasepilatiekit gebruiken. Hij bevat 
ook een waspatroon met een smalle kop voor een preciezere applicatie op kleinere 
lichaamszones. Geschikt voor normale huid. 
•  1 patronenwarmer (20W) (ref. 

7410100)
• 1 honingpatroon, brede kop (110�ml)

• 1 honingpatroon, smalle kop (110�ml)
• post-epilatie olie (125�ml)
• epileerstrips (50) 

 PRIJS € 
  74108�00   Normale huid  45,90 

 EPILATIEKITS 
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 GEL NA HET ONTHAREN  
 Verfrist en voedt de huid. Deze gel kalmeert de geïrriteerde huid dankzij zijn verzach-
tende eigenschappen. 

 PRIJS € 
  89904�01  500 ml  12,90 

 LOTION VOOR NA HET EPILEREN  
 Dankzij de avena en karité extracten kalmeert deze lotion de huid en neemt het de 
roodheid weg na een epilatiebehandeling. Door het veelvuldige gebruik van de lotion 
na iedere epilatiebehandeling zal u deze zone minder snel moeten ontharen. 

 PRIJS € 
  74201�05  9,90 

 OLIE VOOR NA HET EPILEREN  
 Verwijdert elk spoor van was op de huid en hydrateert deze diep. 

 PRIJS € 
  74106�00   125�ml  4,90 
  74106�01   250�ml  7,50 
  74106�02   500�ml  11,90  74106�00 

 OPLOSMIDDEL VOOR WAS 

 OPLOSMIDDEL VOOR WAS  
 Oplosmiddel voor epilatiewas - reinigt en verwijdert alle wasresten van alle types 
oppervlakken. 

 PRIJS € 
  74110�02  14,90 

 Vaak is het niet eenvoudig om de was grondig te verwijderen en toch geen vlekken na te laten. Het Clean All gamma bevat een 
wasoplosser waamee was probleemloos kan weggenomen worden, ongeacht het type oppervlak waarop de was werd gemorst. 
Onmisbaar in elk schoonheidsinstituut! 

 POST-EPILATIE 
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 WASKUIPJE  
 Dit waskuipje kan worden gebruikt als vervanging voor potten van 
800�ml. U vult het waskuipje met de hoeveelheid was (parels, schij-
ven of blokken) die u wenst op te warmen, en u kunt het in elke 
wasverwarmer voor potten van 800�ml plaatsen. 

 PRIJS € 
  74100�61  23,90 

 MINI’PIL  
 De wasverwarmer met fi lter is een verwarmer voor warme was van 
400�ml. Hij is geschikt voor herbruikbare warme was omdat hij is 
uitgerust met een haarfi ltermandje. 
•  De maximale verwarmings-

temperatuur is 95°C. 
 PRIJS € 

  74100�45  49,90 

170 Watt

 WASVERWARMER  
 Elegante verwarmer voor het snel opwarmen en op temperatuur hou-
den van kleine hoeveelheden suikerpasta, paraffi ne of ontharings-
harsen. Het toestel is uitgerust met een verwijderbaar kuipje voor 
gemakkelijke reiniging. 

 PRIJS € 
  74101�40  25,90 
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 MINI WASVERWARMER  
 Elegante verwarmer voor het snel opwarmen en op temperatuur hou-
den van kleine hoeveelheden suikerpasta, paraffi ne of ontharings-
harsen. Het toestel is uitgerust met een verwijderbaar kuipje voor 
gemakkelijke reiniging. 

 PRIJS € 
  74101�30  20,50 

PRIJS PRIJS

PRIJS

 POTTENVERWARMERS 
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 WASVERWARMER  
 Deze wasverwarmer met pot warmt een totaal volume was tot 500�ml 
op, maar kan ook worden gebruikt om wasblikken van 400�ml op te 
warmen. 

 PRIJS € 
  74101�60  26,90 

 WASVERWARMER  
 Deze wasverwarmer met pot warmt een totaal volume was tot 1000�ml 
op, maar kan ook worden gebruikt om wasblikken van 800�ml op te 
warmen. 

 PRIJS € 
  74101�70  51,90 

 74101�70 

 PROF EPIL HEATER  
 Wasverwarmer met fi lter voor het fi lteren van herbruikbare was. De 
2 waskuipen zijn met elkaar verbonden en beschikken elk over een 
onafhankelijk werkende termostaat. De fi lter is verwijderbaar. Voor 
intensief gebruik in instituten. 

 PRIJS € 
  74100�85   570 W  169,90 

3,5 L

 DUO PIL HEATER  
 Wasverwarmer met 2 waskuipjes waarvan de temperatuur regelbaar 
is via 2 onafhankelijk van elkaar werkende termostaten. Geschikt voor 
parels, schijven of blokken van 2 x 500�ml. Niet voor waspotten. 

 PRIJS € 
  74100�65   2 x 500�ml  73,90 

100 Watt

 POTTENVERWARMERS 
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 *Wordt zonder patronen geleverd 

 HOT EPIL HARS + PATRONENVERWARMER  
 De grote temperatuurknop aan de zijkant regelt de temperatuur om de was in het potje te smelten. U kunt deze knop aanpassen en een 
geschikte temperatuur kiezen tot max. 120°C. De kleine temperatuurknop op de bovenkant van de verwarmer regelt de temperatuur van het 
patroon tot max. 85°C.* 

 PRIJS € 
  74100�92  49,90 

90 Watt

 MULTI’PIL  
 Wasverwarmer voor potten van 800�ml of alle types herbruikbare was. Hij kan ook worden gebruikt als warmhouder voor 4 waspatronen van 
110�ml en wordt geleverd met 2 patroonverwarmers voor het afzonderlijke opwarmen van waspatronen van 110�ml. De volledige wasverwar-
mer werkt met 6 schakelaars voor een modulair gebruik en wordt geleverd met patroonapplicators voor onmiddellijke applicatie.* 

 PRIJS € 
  74100�30  469,90 

PRIJS

PRIJS

 COMBI WASVERWARMERS 
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 *Wordt zonder patronen geleverd 

 SER’EPIL  
 Uitbreidbare patroonverwarmer. De Ser’Epil professionele patroon-
verwarmer is ontworpen voor waspatronen van 100� ml en zelfs 
110�ml. Dankzij zijn compacte, draagbare en lichte design is hij ide-
aal voor schoonheidssalons en ambulante schoonheidsspecialisten. 
De unieke houder zorgt ervoor dat meerdere toestellen makkelijk op 
elkaar kunnen worden aangesloten, zodat u de verwarmer in functie 
van uw behoeften kan uitbreiden met slechts 1 snoer.* 
•  Maximum 10 uitbreidbare 

patroonverwarmers per keer. 
 PRIJS € 

  74100�26  17,90 

 De Roll’on small cartridge zorgt er dankzij zijn smalle kop voor dat het aanbrengen van de was precies en optimaal kan 
gebeuren. Dit waspatroon is speciaal ontwikkeld voor het ontharen van de wenkbrauwen en bovenlip. De mini Roll’on heater 
wordt gebruikt om de was in de Roll’on small cartridge (7411160 - 7411165) op te warmen en onmiddellijk gebruiksklaar 
te maken. In combinatie met de kant-en-klare gezichtsepileerstrips, zorgen deze producten voor de gemakkelijkste en meest 
gebruiksvriendelijke behandeling inzake gezichtsontharing. Lees aandachtig de bijsluiter. 

 ROLL’ON  
 Traditionele patroonverwarmer.* 

 PRIJS € 
  74101�00  26,50 

 PATROONWARMER MET ZUIGNAP  
 Patroonverwarmer met sokkel in de vorm van een zuignap met elek-
trisch snoer maakt dat deze stevig op de werktafel blijft staan. De 
patroonverwarmer warmt snel op en houdt lang warm.* 

 PRIJS € 
  74100�22  16,90 

 MINI ROLL-ON VERWARMER  
 Wasverwarmer voor 25�ml patronen met smalle kop voor wenkbrau-
wen en bovenlip.* 

 PRIJS € 
  74101�06  21,90 

PRIJS

 PATROONVERWARMERS 
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 Set van 50 houten wegwerpspatels voor warme was. Dankzij de 
kleine afgeronde uiteinden zijn deze spatels ideaal voor gebruik op 
het gelaat. 

 PRIJS € 
  74105�13  50 pcs  1,00 

 <�11�cm�>  <�11�cm�> 

 Set van 10 houten wegwerpspatels voor warme was. Geschikt voor 
gebruik op het lichaam. 

 PRIJS € 
  74105�12  10 pcs  0,60 

 <�15�cm�>  <�15�cm�> 

 Doos van 200 professionele houten spatels van topkwaliteit. 
Aangezien dit wegwerpspatels zijn, bieden ze ultieme hygiëne. De 
spatels zijn geschikt voor warme was die wordt gebruikt op het hele 
lichaam. 

 PRIJS € 
  74105�11  200 pcs  4,50 

 <�15�cm�> 

 Dispenserdoos die 400 houten wegwerpspatels bevat voor warme 
was. Aangezien deze doos spatels drie verschillende formaten bevat, 
is dit de perfecte starterskit voor elke professional. 

 PRIJS € 
  74105�14  400 pcs  8,90 

 <�S - 14�cm / M - 11,5�cm / L - 15�cm�> 

 XL WEGWERP WASSPATELS  
 Doos met 200 professionele houten wegwerpspatels. Ze hebben een XL-afmeting van 
20�cm en zijn daarom perfect voor de grotere lichaamszones zoals de benen. Ze kun-
nen worden gebruikt voor koude en warme was. 

 PRIJS € 
  74105�15  11,90  <�20�cm�> 

PRIJS

 WEGWERPSPATELS 
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Er wordt gezegd dat de unieke chemische samenstelling van beukenhout de haarfollikels versterkt. Het heeft ook antiseptische 
eigenschappen en verzacht ontstekingen. Voor het epileren is dit dus de meest hygiënische spatel op de markt. Hij is ook 
duurzaam en makkelijk te reinigen. Het beukenhout is hittebestendig en daarom perfect voor het aanbrengen van warme was.

PRIJS €
74001�00 <�26�cm�> Lepelvormige spatel voor het lichaam 4,90
74001�01 <�16�cm�> Lepelvormige spatel voor het lichaam 3,00
74001�02 <�15�cm�> Lepelvormige spatel voor de oksels 2,50
74001�03 <�12�cm�> Lepelvormige spatel voor de oksels en de bovenlip 2,25
74003�00 <�15�cm�> Smeerspatel voor de bovenlip 2,30
74002�00 <�24�cm�> Rechthoekige spatel voor de benen 2,50

74001�00 / Lepelvormige 
spatel voor het lichaam

74001�01 / Lepelvormige 
spatel voor het lichaam

74001�02 / Lepelvormige 
spatel voor de oksels

74001�03 / Lepelvormige spatel 
voor de oksels en de bovenlip

74003�00 / Smeerspatel 
voor de bovenlip

74002�00 / Rechthoekige 
spatel voor de benen

ROESTVRIJ STALEN SPATELS

PRIJS €
74105�09 <�21�cm�> Voor het lichaam 4,50
74105�07 <�23�cm�> Voor het gelaat 4,50
74105�08 <�22,5�cm�> Voor de benen 4,50

74105�09 / <�21�cm�> - Lichaam

74105�07 / <�23�cm�> -  Gezicht

74105�08 / <�22,5�cm�> - Benen

BEUKENHOUTEN SPATELS
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 Non-woven wasstrips zijn dik & duurzaam. Scheuren niet. Gemaakt voor alle zachte types epilatiewas. *De strips bevatten 
geen was. 

 Doos van 250 kleine non-woven wasstrips die speciaal gemaakt zijn 
om kleinere delen van het gelaat en het lichaam te epileren. 

 PRIJS € 
  74105�06   12 x 3,75�cm  1,90 

 MINI-EPILEERSTRIPS  
 Pak van 100 kleine non-woven wasstrips die praktisch zijn onderver-
deeld in 5�sets van 20 wasstrips, zodat u 1�set per klant kunt gebrui-
ken. Dankzij de kleine afmetingen van de wasstrips boven de lippen. 

 PRIJS € 
  74105�16   2,5 x 7,5�cm   5 x 20�pcs  1,60 

NON
WOVEN

 WASSTRIPS 
 Non-woven wasstrips zijn dik & duurzaam. Scheuren niet. Gemaakt voor alle zachte types epilatiewas. *De strips bevatten geen was. 

 EPILEERSTRIPS  
 Deze epileerstrips met grotere adhesie en elasticiteit zorgen voor een zachter resultaat. Epileerstrips per 250 vellen. 

 PRIJS € 
  74104�99   20 x 7,5�cm   Navulling  4,90 
  74104�98   20 x 7,5�cm   Dispenserdoos  5,50 

NON
WOVEN

 74104�99 / Navulling  74104�98 / Dispenserdoos 

 EPILEERSTRIPS  
 Standaard epileerstrips per 250 vellen. 

 PRIJS € 
  74105�04   20 x 7,5�cm   Navulling  6,90 
  74105�00   20 x 7,5�cm   Dispenserdoos  8,90 

NON
WOVEN

 74105�04 / Navulling  74105�00 / Dispenserdoos 

 MINI-EPILEERSTRIPS 
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Epileerstrips met honingraatstructuur voor een egale, gladde huid. 
Het honingraatmotief zorgt ervoor dat de strips zich goed hechten 
aan het lichaamsoppervlak. Speciaal voor epileerpasta met suiker. 
Polypropyleen.

PRIJS €
74105�05 20 x 7,5�cm Strips voor suikerpasta 250 pcs 7,90

Rol epileerstrips.
PRIJS €

74105�01 110�m x 7,5�cm 9,90

ACCESSOIRES VOOR HET EPILEREN

Metalen ring in inox.
PRIJS €

74105�20 4,50

50 wasgootjes in karton.
PRIJS €

74105�22 50 pcs 3,90

WASSTRIPS
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 CLASSIC  
 PRIJS € 

  00018�18  4,50 
  00018�15  4,50 
  00018�21  4,50 
  00010�16  4,50 
  00010�18  4,50 
  00014�67  4,50 

 00018�18 

 00018�15 

 00018�21 

 00010�16 

 00010�18 

 00014�67 

 PROFESSIONAL  
 PRIJS € 

  00014�6850  7,50 
  00014�6851  7,50 
  00014�6951  7,50 
  00014�6950  7,50 
  00010�17  8,90 

 00014�6850 

 00014�6851 

 00014�6951 

 00014�6950 

 00010�17 

 MINI CLASSIC  
 PRIJS € 

  00010�2250 4,00
  00014�6952  4,00 
  00010�2251  4,00 

 00010�2250 

 00014�6952 

 00010�2251 

 SOFT AUTOMATIC  
 Automatisch epileerpincet met schuine bekken en handvat in nylon 
- gepatenteerd. 

 PRIJS € 
  00014�61  6,50 

 PINCETTEN 
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 SCHEERMESSEN BEAUTY  
 Wegwerpscheermesjes voor het verwijderen van haar op het gezicht, het lichaam en de bikinilijn. Professionele kwaliteit. 

 PRIJS € 
  70000�45  5,90 

 SCHEERMESSEN 

 SX45  
 Scheerpen om ongewenst donshaar en wenkbrauwhaartjes te verwijderen. Werkt op AAA batterij (niet inbegrepen). 

 PRIJS € 
  75076�60   SX45         20,50 
  75076�61   2 reservescheermesjes voor SX45         9,90 

 75076�60 

 75076�61 

PRIJS

PRIJS

 WEGWERPSCHEERMESJES 
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 SONIC PRO  
 Sonic Pro is een professioneel sonisch reinigingsinstrument om uw huid diep te helpen reinigen. Het product is gebaseerd op een eigen geoc-
trooieerd mechanisme en een ontwerp aangestuurd door sonische trillingstechnologie. Het heeft 3 snelheden met een heel gamma ultrafi jne 
borstelkoppen om ingebed vuil, vet en dode huidcellen zachtjes te verwijderen, wat leidt tot een gezondere en mooiere huid. Dankzij het com-
pacte en elegante ontwerp is het makkelijk te dragen en te gebruiken. Draadloos en waterbestendig, voor een groter dagelijks gebruiksgemak. 
•  Compacte afmetingen en licht ontwerp
• Makkelijk mee te nemen
• 3 snelheden (laag, medium en hoog) voor gepersonaliseerde 

reiniging
• Reinigt 6x beter dan wanneer u enkel uw handen gebruikt, op 

amper 60 seconden

• Ultradunne niet-poreuze borstel, makkelijk schoon te maken en 
quasi bacterievrij

• Waterbestendigheidsgraad IPX-6/7
• Draadloos laden, bedrijfsduur tot 60�minuten
• Bereidt de huid voor zodat huidcrèmes, serums en moisturizers 

beter worden geabsorbeerd. 
 PRIJS € 

  89906�00   Sonic Pro  79,90 
  89906�01   Borstelkop voor Sonic pro (normale huid)  7,90 
  89906�02   Borstelkop voor Sonic pro (gevoelige huid)  7,90 
  89906�03   Borstelkop voor Sonic pro (lichaam)  7,90 

3,4 Watt

 89906�00 / <�18,5�cm�> 

 89906�01 

 89906�02  89906�03 

 SONIC PRO DIEPE PORIËNREINIGER  
 Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Sonic Pro. Verwijdert onzuiverheden, helpt 
om overtollige talg en de verschijning van poriën te beheersen. Sonic Pro Diepe 
Poriënreiniger bevat een mix van actieve ingrediënten die de huid zuiveren, verfi jnen 
en verzachten. 

 PRIJS € 

  89906�10   Gebruik: Rechtstreeks aanbrengen op een vochtige Sonic Pro 
opzetborstel. Zachtjes over de huid gaan. Grondig spoelen.  12,90 

PRIJS

PRIJS

 GEZICHTSREINIGERS 
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 De mee-eterverwijderaar is één van de makkelijkste en snelste manieren om mee-eters te verwijderen. Ze worden 
vaak gebruikt bij professionele gelaatsverzorging om snel een groot gebied te verzorgen, en brengen veel minder 
schade aan de huid dan wanneer u ze uitduwt. Ze zijn bijzonder geschikt voor mee-eters op de neus – de metalen lus 
kan in de zijkant van de neus worden geduwd, waar geen enkel vinger bij kan. 

 DAHLIA  
 Wasbare poriënreiniger. Dankzij de Mabuchi-motor beschikt de Dahlia 
poriënreiniger over een zeer sterke zuigkracht. De perfecte manier 
om uw gelaat te reinigen en mee-eters te verwijderen. U kan het toe-
stel volledig in water onderdompelen voor een optimale hygiëne. 
•  Het toestel werkt op 

2 AA-batterijen (niet 
inbegrepen). 

 PRIJS € 
  73330�09  25,90 

 Mee-eter verwijderaar van roestvrij staal. 
 PRIJS € 

  00015�08   <�11,5�cm�>  5,90 
  72232�01   <�11,5�cm�>  6,50 
  00036�29   <�12�cm�>  11,90 

 00015�08 / <�11,5�cm�> 

 72232�01 / <�11,5�cm�> 

 00036�29 / <�12�cm�> 

 VINGERBESCHERMERS  
 Latex meeëter verwijderaars. 

 PRIJS € 
  09322�12   S  2,20 
  09322�13   M  2,20 

 09322�12 

 09322�12 PRIJS

 BLACK MASK  
 Als professioneel huidverzorgingsproduct biedt het meeetermasker 
een diepe reiniging van de huid. Dit masker helpt niet alleen mee-
eters of acne te verwijderen, de houtskool in het masker werkt ook 
ontgiftend en hydraterend voor de huid, zodat die er stralend en 
gezond uitziet. 
•  breng een dikke laag mas-

ker aan op een schone en 
gepeelde huid

• bedek het gelaat volledig, 
maar vermijd harige gebieden 
en laat ongeveer 30�minuten 
drogen

• wanneer u voelt dat het mas-
ker hard en elastisch genoeg is 
om het te verwijderen, verwij-
dert u het zachtjes, beginnend 
van de zijkanten

• reinig en toniseer het gelaat 

 PRIJS € 

  89903�25 
  Niet gebruiken in de buurt van wenkbrauwen, ogen, 

snor of elke andere haarlijn. Houd de huid stevig 
vast wanneer u het product verwijdert. 

 19,90 

 MEE-ETER VERWIJDERAARS 
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 GEDEMINERALISEERD WATER 

 GEDEMINERALISEERD WATER  
 Gedemineraliseerd water. Gebruik steeds gedemineraliseerd water in de stoomappa-
raten voor een goede werking. 

 PRIJS € 
  73330�10  4,50 

 CAMELIA  
 Deze unieke gelaatsstomer biedt 3 verschillende functies: warme stoom, koele nevel 
en warme bevochtiging. De warme stoom opent de poriën van de huid voor een diepe 
reiniging; de koele nevel doet de poriën krimpen voor een strakkere huid en de lauw-
warme bevochtiging werkt vochtinbrengend en verzachtend voor de huid. De Camelia-
gelaatsstomer werkt geruisloos en produceert een gelijkmatige nano-ionische nevel. 
•  Gebruik enkel gedemineraliseerd 

water. 
 PRIJS € 

  73330�13  79,90 

 Een gezichtsstomer opent de poriën zodat de huid kan ademen. De stoom reinigt de huid intensief. Vlekken en onzuiverheden - 
veroorzaakt door vuil en olie die de poriën verstoppen - maken geen kans meer. De stoom revitaliseert ook de huid en verbetert 
de bloedcirculatie. Resultaat: een gladde, frisse en heldere huid. 

 GELAATSSTOMERS 
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 GELAATSSTOMER  
 Gelaatsstomer met ozonlamp en speciaal ingebouwd mandje voor aromaten en krui-
den. Beweegbare, ruimtebesparende arm geschikt voor aromatherapie voorzien van 
ingebouwde pad voor het toevoegen van essentiële oliën. Gebruik enkel gedeminera-
liseerd water. 
•  Gebruik enkel gedemineraliseerd 

water. 
 PRIJS € 

  73330�11  183,90 

 Een gezichtsstomer opent de poriën zodat de huid kan ademen. De stoom reinigt de huid intensief. Vlekken en onzuiverheden - 
veroorzaakt door vuil en olie die de poriën verstoppen - maken geen kans meer. De stoom revitaliseert ook de huid en verbetert 
de bloedcirculatie. Resultaat: een gladde, frisse en heldere huid. 

 ASTER  
 Nano-ion warme gelaatsstomer voor salons. Vergeleken met normale stoom kan 
nano-ionische stoom makkelijker binnendringen in de bovenste laag van de huid. Het 
is een doeltreffende manier om de gelaatshuid te hydrateren, droge huid te verzachten 
en de huid ontspannen, zacht en glad te maken. Een lauwe en zachte temperatuur (± 
40°C) van de gegenereerde stoom kan de poriën vrijmaken en vuil en make-uprestjes 
verwijderen. Dit helpt ook mee-eters, vetgranules en acne te bestrijden. De stomer kan 
op minder dan 50 seconden op volle kracht stoom genereren, waardoor de rehydra-
tering doeltreffender wordt. 
•  Gebruik enkel gedemineraliseerd 

water. 
 PRIJS € 

  73330�14  129,90 

450 Watt

 GELAATSSTOMERS 
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 ION-GELAATSSTOMER VOOR AROMATHERAPIE  
 De ionische gelaatsstomer met aromatherapie functie heeft een roestvrijstalen chassis, een ingebouwde ultravioletlamp, een waterreservoir 
met schroefdraad en een hermetische afsluitingsontwerp om water-en damplekken te vermijden. De waterdamparm is speciaal ontworpen 
voor een breed toepassingsbereik. De kop van de arm kan 60�graden worden versteld door deze naar voor en naar achter te bewegen. Het 
toestel beschikt ook over een besturingssysteem met microcomputer en over diverse niveaus van waterdamp uitlaat. Een automatische
waarschuwing beschermt het toestel tegen defecten bij een te hoog of een te laag waterniveau in het reservoir en voorkomt schade aan de 
verwarmingselementen of problemen met de verneveling. Indien er geen correct waterniveau in het reservoir aanwezig is, zal de stomer niet 
werken. Gebruik enkel gedemineraliseerd water. 
•  Gebruik enkel gedemineraliseerd water. 

 PRIJS € 
  73330�04  257,95 

 Een gezichtsstomer opent de poriën zodat de huid kan ademen. De stoom reinigt de huid intensief. Vlekken en onzuiverheden - 
veroorzaakt door vuil en olie die de poriën verstoppen - maken geen kans meer. De stoom revitaliseert ook de huid en verbetert 
de bloedcirculatie. Resultaat: een gladde, frisse en heldere huid. 

 GELAATSSTOMERS 
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 UV-HANDDOEKWARMER  
 Deze handdoekwarmer behoudt zijn temperatuur. Bevat 2 niveaus en een UV-lamp 
die afzonderlijk kan worden bediend. Het UV-licht garandeert dat de doekjes extra 
schoon zijn. 

 PRIJS € 
  60130�04   19�l  205,90 

200 Watt

 UV-HANDDOEKWARMER  
 Handdoekverwarmer met UV lamp optie. De Ultraviolette straling zorgt voor de extra 
reinheid van de handdoekjes. Plaats steeds lichtvochtige handdoekjes in de verwar-
mer. Afzonderlijke knop voor de werking van de UV lamp. 

 PRIJS € 
  60130�03   10,6�l  127,90 

260 Watt

 Let op: plaats steeds licht vochtige handdoeken in de verwarmer. Laat de handdoeken lang genoeg in de handdoekwarmer tot 
dat ze volledig opgewarmd zijn. 

 HANDDOEKWARMERS 
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SPATELS 
PRIJS €

74003�63 12�pcs 5,50
74003�64 12�pcs 5,50
74003�66 12�pcs 7,50
74003�67 12�pcs 6,50
74003�65 6�pcs 9,90
74003�68 6�pcs 9,90

74003�63 / 
<�6,8�cm�>

74003�64 / 
<�10,9�cm�>

74003�66 / 
<�13,3�cm�>

74003�67 / 
<�14,7�cm�>

74003�65 / 
<�14,8�cm�>

74003�68 / 
<�16�cm�>

REINIGINGSBORSTELS

REINIGINGSBORSTELS 
De gezichtsborstel heeft een lang plastie-
ken handvat waardoor u op een makkelijke 
manier een diepe gezichtsreiniging kunt uit-
voeren. De zachte micro nylon haartjes drin-
gen in de gezichtsporiën binnen en reinigen 
het aangezicht. Kan gebruikt worden met 
water of een aangepast reinigingsproduct 
voor het gezicht.

PRIJS €
41007�20 5,90

<�17,5�cm�>

REINIGINGSBORSTELS 
De gezichtsborstel heeft een groot plastieken 
handvat waardoor u op een makkelijke manier 
een diepe gezichtsreiniging kunt uitvoeren. De 
zachte micro nylon haartjes dringen in de gezicht-
sporiën binnen en reinigen het gezicht. Kan 
gebruikt worden met water of een aangepast rei-
nigingsproduct voor het gezicht. Ideaal om thuis 
een grondige aangezichtsreiniging uit te voeren.

PRIJS €
41007�10 6,50

<�7�cm�>

REINIGINGSBORSTELS 
Zachte borstel, speciaal voor het gezicht - 
versterkt het reinigende effect van een pee-
ling en verbetert de doorbloeding.

PRIJS €
41007�00 4,00

<�14�cm�>

MASKERPENSELEN

MASKERPENSELEN 
Maskerpenseel van varkenshaar.

PRIJS €
00071�56 2,90

<�16,5�cm�>

MASKERPENSELEN 
Maskerborstel met transparant handvat en 
nylon haren.

PRIJS €
00071�58 2,00

<�14,5�cm�>

MASKERPENSELEN 
Lichaamsborstel met houten handvat en 
nylonhaartjes.

PRIJS €
00071�57 2,50

<�15,5�cm�>

MASKERPOT

RETRACTA 
Retracta mengkom.
• Maatstreep van 20�ml tot 175�ml.

PRIJS €
74004�00 4,50

<�3�cm - 5,5�cm�>

<�3�cm - 5,5�cm�>

SPATELS
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 De voordelen van onze Konjac-sponzen:
- een eenvoudige reiniging en een zachte 
peeling voor de huid
- laat de huid stralen en verjongen
- bereidt de huid voor op make-up
- verfi jnt de poriën
- egaliseert de huidtextuur 

 KONJAC-SPONZEN  
 PRIJS € 

  35602�01  3,50 

 35602�01 / Droog - Ø�60�mm 

 NATUURLIJKE SPONZEN & CELLULOSE SPONZEN 
 Plantaardige en natuurlijke sponzen om snel en doeltreffend makeup te verwijderen. Deze sponzen zijn ook uitermate geschikt om gezichtsmaskers 
te verwijderen. 

 NATUURLIJKE SPONZEN  
 PRIJS € 

  09031�33  5,55 

 Droog - Ø�60�mm 

 KONJAC-SPONZEN 
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 AURORA  
 Creëer een ultralichte spray met onze Aurora automatische microdiffusor. De kleine DC-hogedrukluchtpomp verandert elke vloeistof in een 
zeer lichte en homogene spray voor de beste resultaten. Vul de diffusor met een vloeistof naar keuze en stel uw sprayniveau in. Houd de 
diffusor 20�cm van uw lichaam verwijderd. U zal versteld staan van het resultaat. 
•  Herlaadbaar • Invoer 8,4V. 

 PRIJS € 
  73200�10   Reservoir 25�ml  99,90 

8 Watt

 MASSAGEKAARS 

 MASSAGEKAARS  
 De warme massage-olie komt in de vernieuwde vorm van een kaars. Deze geeft geur af, schept een aangename sfeer, en zorgt voor een 
zachte en stimulerende massage. De olie heeft uitstekende verzachtende eigenschappen. Na het aanbrengen is de huid zacht, gehydrateerd 
en delicaat geparfumeerd. 

 PRIJS € 
  74107�05   Lavendel  8,90 
  74107�06   Passievrucht  8,90 
  74107�08   Vanille  8,90 
  74107�09   Arganolie  8,90 

 74107�06 / Passievrucht: plantaardige boter, 
karité, amandel, avocado = KALMEREND. 

 74107�08 / Vanille: plantaardige 
boter, vanille, cacao, melk = 

STIMULEREND. 

 74107�09 / Arganolie: plantaardige boter, 
arganolie, vanille-extract, palmpitolie = 

REGENEREREND. 

 74107�05 / Lavendel: 
plantaardige boter, lavendel, 

kamille, goudsbloem = 
ONTSPANNEND. 

 ZELFBRUINER DIFFUSER 
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 SET MASSAGESTENEN VOOR LICHAAMSMASSAGE  
 De Sibel massagestenen zijn super gepolijste basaltstenen van topkwaliteit waardoor ze ook hoogglanzend zijn. De verschillende formaten van 
de stenen maken het bovendien mogelijk om elk lichaamsdeel te voorzien van de deugddoende werking van de Hot Stones. De grotere stenen 
blijven tot 45�minuten warm, wat essentieel is voor dit type massagebehandelingen. 

 PRIJS € 
  75200�10   36�pcs   5�kg  143,90 
  75200�11   54�pcs   9�kg  213,90 

 75200�10  75200�11 

 HOT STONE-MASSAGEVERWARMERS 

 MASSAGESTEENVERWARMER  
 Elektronische verwarmer voor massagestenen. Brengt de stenen op de juiste temperatuur voor een perfecte Hot Stone Massage. Digitale weer-
gave van de geselecteerde temperatuur die kan worden ingesteld in Celsius of Fahrenheit. Geeft ook een code weer ingeval van afwijkingen of 
storingen tijdens het gebruik. Verwijderbaar waterreservoir. 

 PRIJS € 
  75200�01   5�l  155,90 
  75200�02   16�l  189,90 

750 Watt

 75200�01  75200�02 

 REINIGINGSMIDDELEN VOOR MASSAGESTENEN 

 REINIGINGSMIDDEL VOOR MASSAGESTENEN  
 De Hot stone cleanser met Tea Tree olie zuivert en geeft glans. 

 PRIJS € 
  75200�00  11,90 

 Hot Stone massage is een thermodynamische massagetechniek waarbij de warmte van de stenen diep doordringt in de 
spieren en voor een ultieme relaxatie zorgt. De Hot Stone massage verlicht spanningen, ontgift het lichaam en geeft u 
opnieuw energie. Deze massagetechniek stimuleert de orgaanfuncties en de stofwisselingen waarbij het zelfherstellend 
vermogen van het lichaam geactiveerd wordt. 

 HOT STONE-MASSAGEPRODUCTEN 
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 VOORBEREIDINGSLOTION VOOR 
PARAFFINEBEHANDELING  
 Bereidt de handen en voeten voor op de paraffi ne behandeling. 

 PRIJS € 
  74201�20  13,90 

 WARME PARAFFINE 
 De warme paraffi nebehandeling werkt als een mini-sauna. Door de warmte gaan de poriën open en worden de voedende stoffen beter opgenomen.
Paraffi ne:
- verzacht de opperhuid;
- bevordert de elasticiteit;
- stimuleert de doorbloeding;
- versterkt het onderhuidse weefsel;
- en verzacht de nagelriemen.
Een echte weldaad voor droge en beschadigde handen en voeten. Ook klanten met pijnlijke spieren en gewrichten door reuma en arthritis zullen 
deze behandeling enorm appreciëren. 

 PARAFFINE  
 PRIJS € 

  74200�21   Lavendel         38,90 
  74200�22   Perzik         38,90 
  74200�23   Aloë Vera         38,90 

 74200�21 / Lavendel - ontspannend  74200�22 / Peach - verfrissend & hydraterend  74200�23 / Aloe Vera - zuiverend & kalmerend 

 PARAFFINE INSTRUMENTEN 

 PRIJS € 
  74200�05   Vliesmaskers voor paraffi ne behandeling.   80�pcs  19,90 
  74200�06   1 paar badstoffen handschoenen.  9,90 
  74200�07   1 paar badstoffen sokken.  15,90 
  74200�08   Plastieken beschermzakjes.   50�pcs  14,90 

 74200�05 / Vliesmaskers voor 
paraffi ne behandeling. 

 74200�06 / 1 paar badstoffen 
handschoenen. 

 74200�07 / 1 paar badstoffen 
sokken. 

 74200�08 / Plastieken 
beschermzakjes. 

PRIJS

 PRE-PARAFFINE 
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 De verwamers worden gebruikt om paraffi neblokken te verwarmen. Hierdoor bekom je de optimale temperatuur om 
met de gewenste behandeling te starten. 

 KLEINE VERWARMER  
 Paraffi neverwarmer met een capaciteit van 2,7�l en temperatuurregeling van 70°-80°C. 

 PRIJS € 
  74200�16  44,90 

2,7 L

 VERWARMER LUXE  
 Paraffi neverwarmer met een capaciteit van 3,5�l en digitale thermostaat met temperatuurregeling van 25° tot 85°C. 

 PRIJS € 
  74200�17  89,90 

3,5 L
95 Watt

 PARAFFINEVERWARMERS 
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 VERZACHTENDE BRUISTABLETTEN VOOR MANICURE  
 Deze bruistabletten worden gebruikt in een verzachtend bad om nagels schoon te 
maken en te bleken. De tabletten bevatten vochtinbrengende sesamolie die gemak-
kelijk wordt opgenomen. 

 PRIJS € 
  61049�00  11,90 

 HANDCRÈME  
 Dagelijks wordt de huid van de handen verwond en geeft die een ruw en droog uit-
zicht. De handcrème brengt verzachting, fl exibiliteit en verbleking dankzij zijn rijke 
samenstelling van Vitamines A en E, Allantoïne, Salicylic Zuur en Ureum. 

 PRIJS € 
  89903�97  9,90 

 VOETVERZORGINGSPRODUCTEN 

 BRUISTABLETTEN VOOR PEDICURE  
 Deze bruistabletten creëren een verzachtend voetbad om de voeten te ontspannen, te 
verfrissen en te zuiveren. 

 PRIJS € 
  61049�01  11,90 

 In combinatie met onze Footspa (ref. 6012402) zorgen deze verzachtende bruistabletten voor een uiterst ontspannende 
voetverzorging. 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 HANDVERZORGINGSPRODUCTEN 
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 Alle Zebra-vijlen zijn dubbelzijdig en wasbaar. Deze schuimvijlen zijn 3�mm dik en hebben een standaard korrelgrootte 
van 100/180, uitgezonderd de Classic Zebra, die een fi jne korrelgrootte heeft van 200/240, perfect voor het afwerken 
van de nagel.
Kies uw favoriete vorm: 

 ZEBRA  
 Rechte dubbelzijdige nagelvijl. 

 PRIJS € 
  00016�1903   10�pcs  8,50 
  00016�1933   30�pcs  22,90 

 00016�1903 / <�17�cm�> 

 CLASSIC ZEBRA  
 Dikke schuimvijl met extrafi jne korrel voor een veilige en gedetailleerde afwerking van 
de nagels. 

 PRIJS € 
  00116�16   10�pcs  8,50 
  00116�1630   30�pcs  22,90 

 00116�16 / <�17�cm�> 

 ZEBRA BANANA  
 Dubbelzijdige nagelvijl in een ergonomische banaanvorm. 

 PRIJS € 
  00016�1904   10�pcs  8,50 
  00016�1934   30�pcs  22,90 

 00016�1904 / <�17�cm�> 

 ZEBRA HALF MOON  
 Dubbelzijdige nagelvijl die gebogen is aan de ene kant en recht aan de andere. 

 PRIJS € 
  00016�1905   10�pcs  8,50 
  00016�1935   30�pcs  22,90 

 00016�1905 / <�17�cm�> 

 NAGELVIJLEN 

 NAGELVIJLEN & NAGELLAK  /  MANICURE & PEDICURE |   363



 CHERRY  
 6-in-1�meerlagige nagelvijl. Deze dubbelzijdige nagelvijl combineert twee korrelgroottes: 150 aan de ene kant en 180 aan de andere kant. Hij 
heeft ook meerdere lagen aan elke kant, verwijder gewoon het oppervlak om een van de 3 nieuwe lagen te onthullen! 
•  Verkrijgbaar per stuk, contacteer uw groothandelaar. 

 PRIJS € 
  00170�11   Display 36�pcs  99,90 

 <�18�cm�> 

 NAGELVIJLEN 
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 Onze Classic, Boomerang en Jumbo zijn dubbelzijdige schuimvijlen. Ze komen in 3 verschillende kleuren, afhankelijk 
van de korrelgrootte.
Op die manier kunt u de juiste korrelgrootte kiezen voor al uw nagelbehoeften. 

 CLASSIC  
 Een standaard dubbelzijdige schuimvijl voor een perfecte afwerking van natuurlijke en kunstnagels. 

 PRIJS € 
  00116�0202   10�pcs 80/100         7,50 
  00116�0204   10�pcs 100/180         7,50 
  00116�0208   10�pcs 200/240         7,50 

 00116�0202 / <�18�cm�> 

 00116�0204 / <�18�cm�> 

 00116�0208 / <�18�cm�> 

 BOOMERANG   
 Deze dubbelzijdige schuimvijl biedt meer comfort dankzij de ergonomische vorm voor snel en precies vijlen. 

 PRIJS € 
  00116�1702   10�pcs 80/100         6,90 
  00116�1704   10�pcs 100/180         6,90 
  00116�1708   10�pcs 200/240         6,90 

 00116�1702 / <�18�cm�> 

 00116�1704 / <�18�cm�> 

 00116�1708 / <�18�cm�> 

 JUMBO  
 Een extra dikke dubbelzijdige schuimvijl om het afronden van de nagels te vergemakkelijken. 

 PRIJS € 
  00116�0602   5�pcs 80/100         5,50 
  00116�0604   5�pcs 100/180         5,50 
  00116�0608   5�pcs 200/240         5,50 

 00116�0602 / <�18�cm�> 

 00116�0604 / <�18�cm�> 

 00116�0608 / <�18�cm�> 

 NAGELVIJLEN 
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 Professionele amarilvijlen worden gebruikt om de nagel vorm te geven en glad te maken tijdens manicure- of 
pedicuresessies. Ze zijn gemaakt van hout en zijn zowel schurend als fl exibel. Omdat dit wegwerpvijlen zijn, worden 
ze beschouwd als een gezond alternatief voor metalen nagelvijlen hoewel ze minder schurend zijn. 

 CLASSIC 150/180  
 Een zeer dunne amarilvijl in een klassieke vorm met 150/180 korrel. 

 PRIJS € 
  73001�34  2,25 
  73002�34  2,75 

 73001�34 / <�12�cm�>  73002�34 / <�17�cm�> 

 AMERICAN 100/150  
 De dikste amarilvijl in ons aanbod, met een medium korrelgrootte van 100/150. 

 PRIJS € 
  00016�03  2,90 
  00016�05  4,50 

 00016�03 / <�12�cm�>  00016�05 / <�17�cm�> 

 PROFI 150/180  
 De standaard amarilvijl met een korrelgrootte van 150/180. 

 PRIJS € 
  75002�34  3,50 

 <�17�cm�> 

 NAGELVIJLEN 
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 METALEN NAGELVIJL  
 Een tweezijdige nagelvijl met een grove en een fi jne synthetische saffi erlaag om je nagels te modelleren en af te werken. Hij is nikkelvrij en het 
plastic handvat kan gebruikt worden als bokkenpootje. 

 PRIJS € 
  71202�13  3,90 
  71202�15  4,10 
  71202�18  4,30 

 71202�13 / <�13�cm�>  71202�15 / <�15�cm�>  71202�18 / <�18�cm�> 

 DISPLAY GLAZEN NAGELVIJLEN  
 De glasnagelvijl is revolutionair en dus onmisbaar voor de professional. De vijl heeft aan beide kanten microfi jne slijpkorreltjes en vijlt uw 
natuurlijke nagels gelijkmatig en snel tot ze zo glad zijn als fl uweel. De glasvijl verhindert splijten en nagelbreuk en verbetert de conditie van 
probleemnagels. Voor herhaaldelijk gebruik, afwasbaar en chemisch desinfecteerbaar. 
•  24�glazen nagelvijlen - voor natuurlijke nagels 

 PRIJS € 
  00170�09   Display - 24�pcs  77,90 
  00170�0900   Navulling - 24�pcs  61,90 

 00170�09  00170�0900 / <�14�cm�> 

 NAGELVIJLEN 
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 WIT BLOK  
 20 witte blokken met een grit van 150 voor het voorbereiden van de 
natuurlijke nagels bij gel toepassingen. 

 PRIJS € 
  73013�46   20�pcs  15,90 

 <�10�cm�> 

 WIT BLOK  
 Grit 240. 

 PRIJS € 
  73013�91   1�pc  1,20 
  00113�91   2�pcs  2,50 

 73013�91 / <�9,5�cm�> 

 NAGELPOLISHERS 

 XTRA GLOSS NAIL POLISHER  
 Oplaadbare elektrische nagelpolisher die op een paar seconden nagels schuurt en polijst. De bufferrol, gevolgd door de polijstrol, schenkt 
de nagels een natuurlijke en prachtige glans. Werkt met een USB-laadsysteem en een oplaadbare lithiumbatterij. Het toestel heeft een 
beschermkap. 
•  Incl. 2 extra rollen: 1 bufferrol en 1 polijstrol. 

 PRIJS € 
  61010�27   Xtra gloss nail polisher  19,90 
  61010�2701   Navulling voor Xtra gloss nagelpolisher   6�pcs (2x3)  4,90 

 61010�27 / Xtra gloss nail polisher  61010�2701 / Navulling voor Xtra gloss nagelpolisher 

 NAGELBLOKVIJLEN 
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 DELUXE  
 Creëer in een mum van tijd hoogglanzende nagels met deze luxe 
nagelpolisher. De 4 verschillende zijden van de polijstvijl staan telkens 
voor een ander facet van het polijsten. Onmisbaar voor een professio-
nele, natuurlijke nagelverzorging. 

 PRIJS € 
  73013�34  1,40 

 <�15�cm�> 

 SET 1-2-3  
 Set van 3 nagelpolishers. 

 PRIJS € 
  00016�19  2,50 

 <�15�cm�> 

 FILE & SHINE  
 6-zijdige nagelvijl en polisher. 

 PRIJS € 
  73013�44  2,00 

 <�18�cm�> 

 COLOSSALE  
 3-zijdige nagelpolisher op schuimkussentje. 

 PRIJS € 
  00016�01  1,60 

 <�18�cm�> 

 BLOCK  
 4-zijdige kubusvormige nagelpolisher. 

 PRIJS € 
  00113�41  3,00 

 <�9�cm�> 

 DISPLAY MIRACLE BUFF & SHINE  
 Display met 12 dubbelzijdige “mirakel buff & shine “ bufferblokken 
van 400� grit voor glans en 4000� grit voor hoogglans. Ideaal voor 
doorverkoop. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contac-

teer uw groothandelaar. 
 PRIJS € 

  73013�43  12,90 

 <�9�cm�> 

 NAGELPOLISHERS 
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S 
PRIJS €

79901�34 Blister 2,70
79901�31 Onverpakt 1,40

79901�34

L 
PRIJS €

79902�34 Blister 3,00
79902�31 Onverpakt 1,80

79902�34

SET VAN 3 STUKS 
• S nagelknipper <�5�cm�>
• L nagelknipper <�5�cm�>

• Nagelvijl <�10�cm�>

PRIJS €
79903�35 4,90

L-HOUDER 
Nagelknipper, groot model met reservoir.

PRIJS €
79903�41 2,20

NAGELKNIPPERS
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Nageltang met bufferveer en vergrendeling voor harde en grove 
nagels - lichtjes gebogen bek - inox.

PRIJS €
72006�05 25,90

<�12�cm�>

Nageltang met bufferveer en vergrendeling voor harde en grove 
nagels - lichtjes gebogen bek - inox.

PRIJS €
72006�06 29,90

<�13�cm�>

Nagelknipper met 2 veren, gebogen en afgeronde bek - Inox.
PRIJS €

72260�21 41,90

<�13�cm�>

Nageltang met 2 veren, gebogen en afgeronde bek - Inox.
PRIJS €

72006�16 25,90

<�12�cm�>

Nageltang met 2 veren met lichtjes gebogen bek en vergrendeling 
- inox.

PRIJS €
72006�14 51,90

<�13�cm�>

Nageltang voor ingegroeide nagels met 2 veren met platte en scherpe 
bek - inox.

PRIJS €
72006�15 41,90

<�13�cm�>

NAGELKNIPPERS
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Recht vellenschaartje - inox.
PRIJS €

72006�07 7,90

<�9,5�cm�>

Gebogen vellenschaartje - inox.
PRIJS €

72006�10 7,90

<�9,5�cm�>

Gebogen vellenschaartje - inox.
PRIJS €

71057�7551 7,90

<�9,5�cm�>

Recht nagelschaartje - inox.
PRIJS €

72220�10 7,90

<�9,5�cm�>

Gebogen nagelschaartje - inox.
PRIJS €

72006�09 7,90

<�9,5�cm�>

Gebogen nagelschaartje - inox.
PRIJS €

71047�7551 7,50

<�9,5�cm�>

NAGELKNIPPERS & NAGELVELLENTANGEN

DISPLAY - NAGELKNIPPER & NAGELVELLENTANG 
Display met 6 huidtangen en 6 nageltangen.
• Nagelknippers 12�cm / 15�mm snede
• Nagelvellentangen 11�cm / 3�mm snede

• Verkrijgbaar per stuk, contacteer uw groothandelaar.

PRIJS €
72006�90  161,90

NAGEL- EN NAGELRIEMSCHAARTJES
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Nagelvellentang met vergrendeling en 2 veren - bek 3�mm - inox.
PRIJS €

72211�15 30,90

<�11�cm�>

Nagelvellentang met gesatineerd handvat met 2 veren - inox - bek 
4�mm.

PRIJS €
72006�00 23,90

<�12�cm�>

Nagelvellentang met gesatineerd handvat met 2 veren - inox - bek 
5�mm.

PRIJS €
72006�01 23,90

<�12�cm�>

Nagelvellentang met 2 veren en een fijne bek van 3�mm - Inox.
PRIJS €

71041�96 21,90

<�12�cm�>

Nagelvellentang met 2 veren - bek 3�mm - inox.
PRIJS €

71041�95 20,90

<�10�cm�>

Nagelvellentag met gesatineerd handvat met 2 veren - inox - bek 
8�mm.

PRIJS €
72006�02 23,90

<�12�cm�>

NAGELVELLENTANGEN
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 Huidmesje om nagelriemen terug te duwen en te snijden. 
 PRIJS € 

  00014�24  3 pcs  2,55 

 <�11�cm�> 

 BOKKENPOOTJES 

 Om nagelriemen terug te duwen - om nagelriemen te verwijderen. 
 PRIJS € 

  00036�40  6,50 
  00036�41  6,50 
  00036�42  6,50 
62000�85 8,20

 00036�40 / <�13�cm�> 

 00036�41 / <�12,5�cm�> 

 00036�42 / <�13�cm�> 

6200085 / <14 cm>

 NAGELRIEMMESJES 
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 BOKKENPOOTJE - IMITATIE HOUT/RUBBER  
 Imitatie houten bokkenpootje - rubberzijde om nagelriem terug te 
duwen, afgeschuinde kant voor het verwijderen van onzuiverheden 
onder de nagel. 

 PRIJS € 
  00014�47  3,50 

 <�12�cm�> 

 BOKKENPOOTJE - STEEN  
 Stift in steen om nagelriemen weg te duwen. 

 PRIJS € 
  00016�00  2,20 

 <�10,5�cm�> 

 BOKKENPOOTJE - PLASTIEK  
 Bokkenpootje, kunststof - rubberzijde om nagelriem terug te duwen, 
afgeschuinde kunststof kant voor het verwijderen van onzuiverheden 
onder de nagel. 

 PRIJS € 
  71110�55  1,20 

 <�14�cm�> 

 BOKKENPOOTJE - MULTIFUNCTIONEEL  
 Multifunctioneel - met één afgeschuinde en één ronde stootrand. 

 PRIJS € 
  00036�08  5,50 

 <�14�cm�> 

 HOUTEN MANICURESTOKJES  
 PRIJS € 

  00036�50 10 pcs  1,20 
  00036�51  50 pcs  4,50 
  00036�52  10 pcs  1,40 
  00036�53  50 pcs  4,90 

 00036�50 / <�10�cm�> 

 00036�51 / <�10�cm�> 

 00036�52 / <�15�cm�> 

 00036�53 / <�15�cm�> 

 BOKKENPOOTJES 
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 FLEXFILE  
 De Flexfi le verwijdert eelt en harde huid van handen en voeten op 
een snelle, gemakkelijke en effectieve manier. Het is ergonomisch 
ontworpen zodat het perfect in de hand ligt. De gel aan de binnenkant 
zorgt voor een zacht gevoel aan de voet of hand. 

 PRIJS € 
  00001�40  5,50 

 <�12,5�cm�> 

 DUBBELE HOEKVIJL  
 Deze hoeknagelvijl is ideaal voor het vijlen van nagelhoeken en inge-
groeide nagels. Roestvrij staal. 

 PRIJS € 
  00036�43  5,50 

 <�14�cm�> 

 PEDICUREVIJLEN 

 BASIC  
 Fijne tweezijdige eeltvijl. 

 PRIJS € 
  71000�81  1,40 

 <�24�cm�> 

 DISPLAY - PUIMSTEENBLOK  
 Puimsteen schuurblokje, grove korrel voor het verwijderen van ruwe plekken aan de voeten. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contacteer uw groothandelaar. 

 PRIJS € 
  00001�38  Display 24 pcs  19,90 

 PRO FILE  
 Een nieuwe en hygiënische voetvijl, waarbij elke gebruiker een nieuwe vijlpad kan 
gebruiken dankzij de wegwerpvijlpads die eenvoudig te vervangen zijn. De ergono-
mische vorm levert een effectiever resultaat. Voetvijl met 2 wegwerpvijlpads (60 & 
180�grit). 

 PRIJS € 
  00015�13   60 & 180�grit  2,50 
  00015�1301   60�grit - 10�pcs  2,90 
  00015�1302   80�grit - 10�pcs  2,90 
  00015�1303   120�grit - 10�pcs  2,90 
  00015�1304   180�grit - 10�pcs  2,90 

 00015�1301  00015�1302 

 00015�1303  00015�1304 

 00015�13 / <�11,5�cm�> 

 MANICURE & PEDICUREVIJLEN 
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ZIJDEZACHTE VOETVIJL 
PRIJS €

71000�82 Voetvijl gemaakt van chirurgisch roestvrij staal. Kan droog of nat worden gebruikt. Metalen kop 50 x 86�mm. 10,90
71000�84 Vijl en eeltrasp : 2�pcs 3,20

71000�82 / <�22�cm�>

71000�84 / <�24�cm�> / <�20,5�cm�>

PEDICURE-EELTSCHAVEN

EELT- EN LIKDOORNMESJE + 10 BLADEN 
PRIJS €

71005�84 Eeltschaaf met doos van 10 vervangmesjes. 5,90
71005�83 Inox eeltschaaf - steriliseerbaar + doos met 10 vervangmesjes. 12,90
71005�98 Doosje met 10 x 10 eeltmesjes. 14,90

71005�84 / <�14�cm�>

71005�83 / <�19,5�cm�> 71005�98 / 10 x 10�pcs

PEDICURERASPEN
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ELEKTRISCHE EELTVERWIJDERAAR 
Een unieke pedicure roller met micro-minerale deeltjes, die voorzichtig maar effectief de droge en harde huid weg polijsten. Het resultaat is 
zachte voeten en een gladde huid. Wordt geleverd met een 5-delige pedicureset voor professionele nagelverzorging. Professioneel thuisge-
bruik, USB oplaadbaar en makkelijk om mee te nemen.

PRIJS €
00015�17 Elektrische eeltverwijderaar 33,90
00015�1701 Roller Set voor Pedismooth 2�pcs 5,50

USB
RECHARGEABLE

00015�170100015�17

ELEKTRISCHE PEDICUREVIJLEN
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Mesjeshouder stainless steel n° 3
PRIJS €

00029�03 Mesjeshouder roestvrij staal n° 3 5,50
00291�07 n°10 - 20 x 5�pcs 33,90
00291�17 n°11 - 20 x 5�pcs 33,90
00291�57 n°15 - 20 x 5�pcs 33,90

00029�03

00291�07 00291�17 00291�57

Mesjeshouder stainless steel n° 4
PRIJS €

00029�04 Mesjeshouder roestvrij staal n° 4 5,50
00292�07 n°20 - 20 x 5�pcs 33,90
00292�17 n°21 - 20 x 5�pcs 33,90
00292�27 n°22 - 20 x 5�pcs 33,90
00292�37 n°23 - 20 x 5�pcs 33,90
00292�47 n°24 - 20 x 5�pcs 33,90

00029�04

00292�07 00292�17 00292�27

00292�37 00292�47

SCALPELS
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Halfrond manicurekussentje in stretch badstof.
PRIJS €

73108�11 13,90

Manicurekussentje + 1 extra hoes - stretch badstof 300�g/m2 - 80�% 
katoen - 20�% polyester.

PRIJS €
33101�11 9,90

MANICURE KOM WIT 
PRIJS €

00994�3101 Ø�14,5�cm 4,50

Gebruik deze manicurekom met onze bruisende inweektabletten
voor nagelriempjes (ref. 6104900 - p 362) !

MANICUREPOTJE, ERGONOMISCHE VORM 
PRIJS €

00993�1101 13�cm x 16�cm 3,50

MANICURE KOM HELDER 
Dankzij dit doorzichtige manicurepotje, kunt u de vingers van uw 
klanten onderdompelen in de meeste verzorgende producten terwijl 
u de hoeveelheid van het gebruikte product perfect kunt doseren.

PRIJS €
00993�21 12,5�cm x 15,5�cm 2,90

VINGERHOEDEN 
Met behulp van deze 10 vingerhoedjes kan u gemakkelijk nagellak en 
gellak verwijderen. Deze vingerhoedjes kunnen ook gebruikt worden 
tijdens andere nagel- of nagelriembehandelingen.

PRIJS €
00994�01 5,50

ACCESSOIRES VOOR MANICURE
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Plastic nagelborstel in ergonomische vorm.
PRIJS €

84518�31 2,90

<�17�cm�>

Nagelborstel met kunststof handgreep en hard nylon borstel.
PRIJS €

00051�17 1,40

<�10�cm�>

Handig borsteltje in kunststof met harde nylon borstel voor reinigen 
van handen en voeten.

PRIJS €
84517�31 3,20

<�10�cm�>

Kunststof nagelborstel met puimsteen.
PRIJS €

71001�07 3,20

<�9�cm�>

Houten nagelborsteltje
PRIJS €

84516�31 1,80

<�10�cm�>

ACCESSOIRES VOOR MANICURE
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 FOOTSPA  
 Elektrisch massagebad voor de voeten met 5 functies: vibrerende massage, bubbel-
bad, verwarmt, infrarood en 4�massage rollers. 

 PRIJS € 
  60124�00  6,8L  79,90 

 Teenspreider in zacht silicone voor een optimaal comfort tijdens het 
verzorgen of lakken van de teennagels. 

 PRIJS € 
  00056�03  2 pcs         2,70 
  00056�05  2 pcs         2,70 

 00056�03 

 00056�05 

 PEDICURE & WEGWERP VOETENBAD  
 Het plastieken voetbad heeft 20 navullingen zodat u steeds op een 
zeer hygiënische manier te werk kan gaan. Bij elke klant neemt u een 
nieuwe navulling zodat de kans op het verspreiden van bacteriën, 
schimmels of virale infecties minimaal is. 

 PRIJS € 
  60124�02  49,90 

 WEGWERPNAVULLINGEN VOOR PEDICURE  
 Dankzij de navullingen kan u steeds op een zeer hygiënische manier 
te werk gaan. Bij elke klant neemt u nieuwe navulling zodat de kans 
op het verspreiden van bacteriën, schimmels of virale infecties mini-
maal is. 

 PRIJS € 
  60124�03  89,90 

 PLASTIC ZAK VOOR VOETENBAD  
 PRIJS € 

  60124�04  25,90 

PRIJS

 ACCESSOIRES VOOR PEDICURE 
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18 cm

16 cm

24
 c

m

TAFELVUILBAKJE 
Tafelvuilbakje.

PRIJS €
00994�15 8,50

KLEURKAART 
Met deze transparente kleurenkaart kunt u tot 32 verschillende kleuren of nageldeco-
raties tonen. De kaart is geschikt voor nagellak en gel.

PRIJS €
61041�0000 4,50

KUNSTSTOF VEILIGHEIDSBRIL 
Beschermt de ogen bij het toepassen van manicure-en pedicurebehandelingen.

PRIJS €
61011�10 4,50

N’LARGE 
De N’large hoofdband met loep biedt sterke vergrotingsmogelijkheden met 5 verschil-
lende lenzen (x1.0; x1.5; x2.0; x2.5; x3.5) die u kunt veranderen om de juiste vergro-
ting te kiezen. De hoofdband is verstelbaar zodat u hem zo lang als u wilt kunt dragen. 
Het verstelbare LED-lampje bovenaan zorgt ervoor dat u de dingen duidelijker ziet.
• batterij inbegrepen

PRIJS €
61011�12 15,90

ACCESSOIRES VOOR MANICURE & PEDICURE
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Mooie dispenser voor kleine doekjes. Inclusief 550 wegwerp mini-manicure doekjes (5x5�cm).
PRIJS €

34008�14 Dispenser 13 x 12 x 7,5�cm 19,50
34008�12 Pluisvaste doekjes 60�pcs 5 x 5�cm 1,40
34008�13 Pluisvaste doekjes 240�pcs 5 x 5�cm 3,70

34008�14 34008�12

SCHIJFJES

VIERKANTE COSMETICADOEKJES 
Pluisvaste, cosmetische doekjes op rol om nagellak te verwijderen of om nagels te reinigen. Ook geschikt voor andere cosmetische toepassingen.

PRIJS €
34008�10 4,30
34008�11 4,50
34008�20 14,90

34008�10 / 2 rollen van 500 / 
4 x 5�cm

34008�11 / Rol van 1000 / 
4 x 5�cm

34008�20 / Plexi houder voor cosmetische 
doekjes op rol. Inclusief rol met 1000 

doekjes.

WEGWERPTAFELHOEZEN

MANICUREDOEKJES COMFORT 
Wegwerp manicuredoeken voor werktafel.

PRIJS €
34006�01 42 x 30�cm 14,90

PRIJS

DOEKJES
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MANICURE-SET 
Oefenhanden in ‘soft touch’ materiaal voor het aanleren van manicuretechnieken en handmassages. (navulling nagels ref. 6108200).

PRIJS €
00902�01 31,90

Linker- en rechterhand - set van 10 nagels + lijm.

OEFENVOETEN

PEDICURE-SET 
Oefenvoeten in ‘soft touch’ materiaal voor het aanleren van pedicuretechnieken en voetmassages.

PRIJS €
00902�02 Oefenvoeten 35,90
00902�00 Steun 17,90

00902�02 / Linker- en rechtervoet - set met 10 nagels + lijm. 00902�00 / Steun

OEFENHANDEN
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 De elektrische nagelvijl is het perfecte toestel om de schouder en de armen te ontlasten bij het vijlen. Met een 
elektrische vijl moet men minder kracht zetten en spaart men veel tijd. Een interessant toestel voor iedere nagelstudio! 

 NAGELVIJLSET 25000  
 Nagelfrees met freeshouder. 22W motor die gaat tot 25.000 toeren per minuut, regel-
baar via knop of pedaal. Functie vooruit en achteruit. Geleverd met set frezen en 
opzetstuk. 
•  6 bits inbegrepen 

 PRIJS € 
  61010�26  79,90 

RPM

25 000
22 Watt

 DRAAGBARE EN HERLAADBARE
NAGELFREESSET 25000  
 Draagbare en herlaadbare nagelfreesset met houder. Snelheid tot 25.000 tpm. 12V 
DC transformator. Herlaadbaar op 4,5 uur. Bedrijfstijd: 4u. 
•  4 bits inbegrepen 

 PRIJS € 
  61010�30  131,90 

RPM

25 000

 NAGELVIJLSET OBB 25000  
 De nagelvijlset OBB25000 is een basis vijlset voor alle behoeften op het gebied van 
manicure en kunstnagelconstructie. Het toestel is uitgerust met een dubbele draai-
richting (vooruit en achteruit). De snelheid kan worden aangepast van 0 tot 25,000 
toeren per minuut. Het handstuk met 10 W motor en fl exibel snoer biedt een geruis-
loze en vlotte werking.Geleverd met set frezen en opzetstuk. Snel bevestigingssysteem 
voor de bits. 
•  6 bits inbegrepen 

 PRIJS € 
  61010�25  44,90 

RPM

25 000

 ELEKTRISCHE NAGELVIJLEN 
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 De elektrische nagelvijl is het perfecte toestel om de schouder en de armen te ontlasten bij het vijlen. Met een 
elektrische vijl moet men minder kracht zetten en spaart men veel tijd. Een interessant toestel voor iedere nagelstudio! 

 NAGELVIJLSET 28000  
 Elektrische manicure & pedicureset met elektronische bediening voor 
nagelsalon professionals. Product wordt standaard geleverd met een 
robuust ontworpen handset dat met de hand of met het voetpedaal 
bediend kan worden. Standaard geleverd met een reeks opzetstuk-
ken en digitaal display – maximale rotatie 28.000 tpm. 
•  5 bits inbegrepen 

 PRIJS € 
  61010�28  75,90 

28000

RPM

 FREESSET VOOR MANICURE 
EN PEDICURE  
 Precisie-instrument voor manicure en pedicure in design uitvoering. 
Krachtige motor, trilvrij, snelheid tot 30.000 toeren/min. en slechts 
207�g. Regelbaar via knop of pedaal. 
•  5 bits inbegrepen 

 PRIJS € 
  61010�24  309,90 

RPM

30 000

 STOFAFZUIGERS 

 STOFAFZUIGING VOOR NAGELVIJLSEL 
MET LED-VERLICHTING  
 De Dustproof-zuiger voor nagelvijlsel met LED-lampjes met USB-aansluiting is de ide-
ale manier om uw werkpost schoon te houden. Dankzij het compacte formaat is dit de 
perfecte metgezel voor ambulante schoonheidsspecialisten. 
•  USB LED-licht (10 LED-lampjes); 5V; 

1W. 
 PRIJS € 

  61011�04  51,90 

9 Watt LED USB
RECHARGEABLE

 ELEKTRISCHE NAGELVIJLEN 
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PRIJS €
61010�4001 Tonvormige stenen pedicurefrees x2 3,70
61010�4002 Conische stenen manicurefrees x2 3,70
61010�4003 Anti-stofborstel x2 3,70
61010�4004 Vilten opsteekstuk x2 3,70
61010�4005 Fijne conische frees in edelstaal 15,90
61010�4006 Cilindrische frees in edelstaal 15,90
61010�4007 Conisch opzetstuk met afgeronde kop in edelstaal 15,90
61010�4008 Fijne cilindrische frees in edelstaal 15,90

61010�4001 / Professionneel opsteekstuk: gebruik het stenen opsteekstuk om 
de nagelriempjes en groeven op teennagels te verwijderen. Hittebestendig, 

warmt niet op. Diameter: 11�mm.

61010�4002 / Professionneel opsteekstuk: gebruik het opsteekstuk om de 
nagelriempjes te verwijderen.

61010�4003 / Om de nagels en het materiaal schoon te maken: verwijdert de 
resten van nagelstof. Zacht geitenhaar.

61010�4004 / Gebruik het vilten opsteekstuk om het nageloppervlak te 
polijsten.

61010�4005 / Fijne kruistanden, ideaal om onder de nagels te reinigen. Om 
hars- of gelresten te verwijderen en voor de afwerking.

61010�4006 / Middelgrote korrel. Gebruik het opsteekstuk om het oppervlak 
van hars- of gelnagels op te bouwen en vorm te geven.

61010�4007 / Conisch opzetstuk met afgeronde kop in edelstaal.

61010�4008 / De fijne frees wordt gebruikt om het nageloppervlak te bewerken.

DIAMOND 
PRIJS €

61010�4009 Grote conische diamantfrees voor pedicure 8,50
61010�4010 Kleine cilindrische diamantfrees x2 5,90
61010�4011 Diamant bolkopfrees x2 5,90
61010�4012 Conische diamantfrees voor nagelriemen x2 5,90
61010�4013 Kleine cilindrische diamantfrees x2 5,90
61010�4014 Cilindrische diamantfrees x2 5,90
61010�4015 Diamantfrees (peervormig) x2 5,90

61010�4009 / Gebruik het opsteekstuk om oneffenheden en dode huid onder 
de voet te verwijderen. Kan ook gebruikt worden om eelt onder de tenen weg te 

snijden.

61010�4010 / Cilindrische diamantfrees dient om de nagelplaat af te platten 
en om de nagels bij te frezen. Ideale frees voor de afwerking na het wegsnijden 

van eelt onder de tenen.

61010�4011 / Kleine diamant bolkopfrees, dient om een putje te maken om 
een steentje te zetten zonder niveauverschil of om een gat te maken voor het 

plaatsen van een nagelpiercing.

61010�4012 / Langwerpige conische diamantfrees om de nagelwallen te 
zuiveren en nagelriemen te verwijderen. Kan ook gebruikt worden om bij te 

frezen na het wegsnijden van eelt.

61010�4013 / Cilindrische diamantfrees met vrije boord. Om de nagel af te 
werken. Door de specifieke vorm worden er minder snel wondjes gemaakt.

61010�4014 / Tonvormige eeltdiamantfrees voor de afwerking na het 
wegsnijden van eelt. Kan ook gebruikt worden om de nagelplaat af te platten 

en om de nagels bij te frezen.

61010�4015 / Wordt gebruikt bij kunstnagels om de natuurlijke nagel ruw te 
maken, lijmrestjes en ingelopen gel te verwijderen en om de onderkant van de 

nagel bij te werken.

OPZETSTUKKEN
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PRIJS €
61010�2001 2,20
61010�2002 2,20
61010�2003 2,20
61010�2004 2,20

61010�2001 / Houder te gebruiken met het juiste type van 
nagelvijl.

61010�2002 / Voor het vrijmaken van ingegroeide nagels of dode huid rondom de nagels. Zeer 
voorzichtig te gebruiken.

61010�2003 / Voor het verwijderen van lijm of 
materiaalresten onder de nagels.

61010�2004 / Hulpstuk voor het bewerken van het 
oppervlak van de nagels.

SLIJPBANDJES 
Vijltjes fijne korrel 240

PRIJS €
61010�2031 Vijltjes fijne korrel 240 8,50
61010�2033 Vijltjes medium korrel 150 8,50
61010�2035 Vijltjes grove korrel 80 8,5061010�2031

OPZETSTUKKEN
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 MEDIUM SCHOONMAAKGLAS  
 Glazen houder om kleinere stukken materiaal schoon te maken. 

 PRIJS € 
  50105�61  16,90 

15
 c

m

 GROOT SCHOONMAAKGLAS  
 Glas waarmee u uw instrumenten op een veilige manier kunt schoonmaken. Met de 
handige houder kunt u producten makkelijk schoonmaken. 

 PRIJS € 
  50105�60  18,90 

23
 c

m

 REINIGINGSINSTRUMENTEN 
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11
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35 cm 

22 cm 

20
 c

m
 

45 cm 

35 cm 

 UV CLEAN BEAUTY  
 Apparaat met ultraviolette straling en automatische aan/uit knop, voor alle beauty materiaal. 

 PRIJS € 
  50105�02   UV Clean Beauty  99,90 
  50106�00   UV Loop  26,90 

8 Watt

 50105�02 

 50106�00 / <�29�cm�> 

 UV CLEAN  
 Het UV schoonmaaktoestel werkt 45 à 60�minuten. Deze duurtijd is nodig om het materiaal op een effectieve manier te reinigen. De UV lam-
pen werken alleen wanneer het toestel gesloten is. 

 PRIJS € 
  50105�05   UV Clean  53,90 
  50106�05   UV Loop  10,90 

 50105�05 

 50106�05 

PRIJS

 REINIGINGSINSTRUMENTEN 
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OLIE VOOR NAGELRIEMEN EN NAGELS 
Deze nagelriemolie bevat een mengeling van natuurlijke oliën. Het versterkt en ver-
zorgt de nagelriemen en verzacht de huid. Ideaal om te gebruiken als dagelijkse 
behandeling.

PRIJS €
62000�00 14�ml 4,25

BASE COATS

NAGELVERHARDER 
Deze basislaag versterkt, verhardt en behandelt broze en gespleten 
nagels. Het beschermt de natuurlijke nagel tegen verkleuring. Kan 
ook gebruikt worden als een natuurlijke nagelversterkende verzorging 
door het regelmatig toe te passen.

PRIJS €
62000�01 14�ml 4,25

BASE COAT 
Deze basislaag verbetert de fixatie van de alle nagellak. Het beschermt 
de natuurlijke nagel tegen verkleuring.

PRIJS €
62000�02 14�ml 4,25

TOP COATS

GLOSSY TOP GEL 
Deze ultra glanzende toplaag biedt extra bescherming op elke 
nagellak. Het voorkomt dat uw nagellak dof wordt en beschermt uw 
nagellak tegen krassen en geeft uw manicure een ultra glanzende 
afwerking.

PRIJS €
62000�03 14�ml 4,25

UV TOP COAT 
Deze UV-beschermende toplaag voorkomt vergeling of verkleuring 
van de nagellak. Deze toplaag kan ook worden aangebracht op gels, 
gellak en acryl. Dit geeft de Franse manicure een frisse en levendige 
uitstraling.

PRIJS €
62000�04 14�ml 4,25

NAGELVERZORGING
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Creëer in slechts 20�minuten de perfecte manicure! De Sibel Gel Polish is een assortiment van semi-permanente 
nagellak met UV/LED-formules. Ze zorgen voor een manicure die tot 2 weken mooi blijft. Ze hebben een uitzonderlijke 
langdurige glans en een perfecte kleurdekking. Hun nagelvriendelijke formule kan zonder vijlen en laat de natuurlijke 
nagel onbeschadigd. De eenvoudige applicatie en verwijdering door te laten weken, maken de Sibel Gel Polish 
onmisbaar voor elke nagelstudio of schoonheidssalon. Alle gellak kleuren kunnen ook op gel- en acrylnagels worden 
aangebracht. Ontdek de volledige collectie met prachtige kleuren, van verfijnde naturel kleuren tot levendige rode en 
elegante roze tinten.... probeer ze allemaal!

GELLAK PRIMER REINIGER 
Deze reiniger ontvet de natuurlijke nagel om de hechting van de gellak te verbeteren. 
Zonder te polijsten of vijlen.

PRIJS €
62000�05 14�ml 13,90

GELLAK BASE COAT

GELLAK BASE COAT 
Deze transparante grondlaag beschermt de natuurlijke nagel en verbetert de hechting 
van de gellak op de nagels. Het is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor een lang-
durige gellak resultaat. Afweekbare UV/LED formule.

PRIJS €
62000�06 14�ml 14,90

LED + UV

GELLAK TOP COAT

GELLAK TOP COAT 
Deze ultra glanzende toplaag geeft extra bescherming aan de gellak. De langhou-
dende toplaag heeft een glanzende uitstraling. Afweekbare UV/LED formule.

PRIJS €
62000�07 14�ml 14,90

LED + UV

GELLAK VERWIJDERAAR

GELLAK VERWIJDERAAR 
Deze loswekende vloeistof voor gellak maakt het verwijderen van de gellak zeer een-
voudig en snel. In slechts 10�minuten tijd kunnen de resten van de gellak voorzichtig 
worden verwijderd met een manicurestaafje.

PRIJS €
62000�08 100�ml 6,90
62000�09 500�ml 10,9062000�08 62000�09

GELLAK
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Creëer in slechts 20�minuten de perfecte manicure! De Sibel Gel Polish is een assortiment van semi-permanente 
nagellak met UV/LED-formules. Ze zorgen voor een manicure die tot 2 weken mooi blijft. Ze hebben een uitzonderlijke 
langdurige glans en een perfecte kleurdekking. Hun nagelvriendelijke formule kan zonder vijlen en laat de natuurlijke 
nagel onbeschadigd. De eenvoudige applicatie en verwijdering door te laten weken, maken de Sibel Gel Polish 
onmisbaar voor elke nagelstudio of schoonheidssalon. Alle gellak kleuren kunnen ook op gel- en acrylnagels worden 
aangebracht. Ontdek de volledige collectie met prachtige kleuren, van verfijnde naturel kleuren tot levendige rode en 
elegante roze tinten.... probeer ze allemaal!

GELLAK KLEUREN 
Deze gellak kleur is zeer eenvoudig aan te brengen en heeft een uitstekende kleur-
dekking. De gellak is 14 dagen houdbaar zonder af te brokkelen. De gellak wordt in 
zeer dunne lagen aangebracht en ziet er heel natuurlijk uit. De gellak is gemakkelijk 
te verwijderen met de Gel Polish Remover. Ontdek een uitgebreid aanbod van mooie, 
modieuze kleuren. Afweekbare UV/LED formule.

PRIJS €
62000�10 - 62000�39 12,90

LED + UV

62000�10 / n°1 62000�11 / n°2 62000�12 / n°3 62000�13 / n°4 62000�14 / n°5 62000�15 / n°6

62000�16 / n°7 62000�17 / n°8 62000�18 / n°9 62000�19 / n°10 62000�20 / n°11 62000�21 / n°12

62000�22 / n°13 62000�23 / n°14 62000�24 / n°15 62000�25 / n°16 62000�26 / n°17 62000�27 / n°18

62000�28 / n°19 62000�29 / n°20 62000�30 / n°21 62000�31 / n°22 62000�32 / n°23 62000�33 / n°24

62000�34 / n°25 62000�35 / n°26 62000�36 / n°27 62000�37 / n°28 62000�38 / n°29 62000�39 / n°30

62000�10 / n°1 62000�11 / n°2 62000�16 / n°7

GELLAK KLEURENKAART

GELLAK KLEURENKAART 
Kleurenkaart met 30�gellak kleuren.

PRIJS €
62000�91 9,90

GEL KLEURLAKGEL KLEURLAK
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De nieuwe Sibel-gels hebben de nieuwste UV/LED-formules, speciaal ontwikkeld om de manicurebehandelingen te 
verkorten. Ze vereisen een kortere uithardingstijd en minder vijlwerk, wat de behandeling aangenamer maakt voor 
de klant, en gemakkelijker en minder tijdrovend voor de nagelstyliste. Alle Sibel-gels harden uit onder UV- en LED-
licht. De gelmanicure is 3 tot 4 weken houdbaar. Elke gel van Sibel heeft zijn unieke kwaliteit en prestaties. De 
constructiegels zijn flexibel maar toch sterk genoeg om een perfecte manicure te doen. De constructiegels met 
dekkende kleuren zijn ideaal om onvolkomenheden in de nagels te camoufleren. De 3-in-1�gels zijn gemakkelijk te 
gebruiken en ideaal voor elke beginnende nagelstyliste. De modelleergels en vezelgel laten nog meer creativiteit toe 
in de nagelconstructie, nagelfantasie en nagelextensie.

ZUURVRIJE PRIMER 
Deze zuurvrije primer verbetert de fixatie van gel en acryl. De zuurvrije formule is zeer 
zacht voor de natuurlijke nagel en tast de nagel niet aan.

PRIJS €
62000�40 14�ml 9,90

LED + UV

BASISGEL

BASISGEL 
Deze transparante basisgel wordt aangebracht als basislaag voor elke harde laag gel. 
Het beschermt de natuurlijke nagel en verbetert de hechting van constructie-, model-
leer- en vezelgels. De zelfnivellerende formule maakt het gebruik ervan heel eenvou-
dig. En is zeer flexibel. 3-fasige UV / LED-formule.

PRIJS €
62000�41 20�ml 19,90

LED + UV

TOPGEL

HOOGGLANZENDE NIET-KLEVERIGE TOPGEL 
Deze transparante afwerkingsgel geeft elke geltoepassing een hoogglanzende afwer-
king. Het beschermt elke soort van gel en hun kleur. Deze topgel kan ook op acryl 
worden aangebracht om ze een extra glanzende afwerking te geven. De zelfnivelle-
rende, brush-on formule maakt het gebruik ervan heel eenvoudig. Door de niet-kle-
verige deklaag is het niet nodig om de kleeflaag extra te verwijderen. 3-fasige UV / 
LED-formule.

PRIJS €
62000�42 14�ml 12,90

LED + UV

CONSTRUCTIEGEL

CONSTRUCTIEGELS 
De Builder Gels zorgen voor sterke, maar toch flexibele gelresultaat. Deze formules 
zijn ideaal om te gebruiken voor het versterken van de nagels en het verlengen van 
de nagel met tips of -vormen. De zelfnivellerende formule is zeer eenvoudig en snel 
aan te brengen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. De kleuren van de deklaag 
kunnen onvolkomenheden of verkleuringen in de natuurlijke nagelplaat camoufleren. 
Met witte gel maakt u een prachtige French manicure.

PRIJS €
62000�43 Transparent 20�ml        19,90
62000�44 Transparent Pink 20�ml        19,90
62000�45 Cover Pink 20�ml        19,90
62000�46 Cover Nude 20�ml        19,90
62000�47 White 20�ml        19,90

LED + UV

62000�43

PRIMER
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3-IN-1 GEL 
De 3-in-1�gels zijn perfect voor een eenvoudige nagelcreatie ! Deze formules bevatten 
alles in 1�gel: basis-, bouw- en topgel. Dat geeft de manicure stevigheid, maar blijft 
nog steeds flexibel. De eenvoudige applicatie van deze gels zijn ideaal om te gebruiken 
voor snelle nagelcreatie of voor beginners. Met slechts 1�gel kan je een volledige nagel-
creatie doen. De 3-in-1�gels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren om een mooie 
natuurlijke look te creëren. 1-fasige UV / LED-formule.

PRIJS €
62000�48 Transparent 20�ml        19,90
62000�49 Transparent Pink 20�ml        19,90
62000�50 Soft Pink 20�ml        19,90

LED + UV

62000�48

MODELLEERGEL

MODELLEERGEL 
De modelleergels zijn zeer sterke constructiegels, ideaal om lange nagelverlengingen 
met nageltips en vormen te maken of om te gebruiken voor nagelcreaties. Met hun 
zelfnivellerende textuur kan je gemakkelijk lange nagels modelleren en vormgeven. 
3-fasige UV / LED-formule.

PRIJS €
62000�51 Transparent 20�ml        19,90
62000�52 Transparent Pink 20�ml        19,90

LED + UV

62000�51

FIBERGEL

FIBER GEL- TRANSPARENT 
Deze ultra sterke builder gel bevat vezels om elke gelnage creatiel te versterken. Het 
zorgt voor een zeer lange en sterke fixatie. Deze gel is ideaal om te gebruiken voor 
zeer lange nagelverlenging, kunstnagels en voor het herstellen en reconstrueren van 
gebroken nagels. 3-fasige UV / LED-formule.

PRIJS €
62000�53 20�ml 19,90

3-IN-1 GEL
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 De micropoeders die gebruikt worden voor de Sibel Acrylpoeders zijn gemakkelijk te manipuleren om prachtige 
manicures te creëren. De formule maakt de nagels zeer sterk waardoor lange nagelextensies met nageltips of vormen 
en creatieve nagelfantasie sterk kunnen worden gefi xeerd. Het acryl droogt homogeen en zorgt voor perfect gladde 
nagels. Onvolkomenheden van de nagels worden volledig weggewerkt. De acrylmanicures hebben een uitzonderlijke 
lange houdbaarheid van minstens 4 weken. Creëer de meest elegante Franse manicures of manicures met een 
onberispelijke natuurlijke uitstraling. 

 ACRYLPOEDER  
 Deze acrylpoeder absorbeert de vloeistof gelijkmatig en modelleert snel. De waterbe-
stendige poeders hebben een ongeëvenaarde sterkte, maar geven toch nog steeds fl exi-
bel resultaat. De kleuren behouden hun intensiteit en zijn UV-beschermd. Ontdek een 
reeks verschillende kleurvariaties om prachtige, natuurlijk ogende nagels te creëren. 

 PRIJS € 
  62000�54   Transparent   20�g         8,90 
  62000�55   Transparent Pink   20�g          8,90 
  62000�56   Natural Pink   20�g          8,90 
  62000�57   White   20�g          8,90  62000�54 

 ACRYLVLOEISTOF 

 ACRYL BLUE LIQUID SLOW  
 Deze modellerende Acrylvloeistof biedt een briljant resultaat in com-
binatie met de Sibel Acrylpoeders. Dankzij de langzame verharding 
zorgt deze vloeistof voor een langere verwerkingstijd, ideaal voor stu-
denten of beginners met een acrylsysteem. Het droogt homogeen en 
maakt het mogelijk om extra vorm te geven aan nagelsjablonen. 

 PRIJS € 
  62000�58  11,90 

 ACRYL BLUE LIQUID FAST  
 Deze modellerende Acrylvloeistof biedt een briljant resultaat in combina-
tie met de Sibel Acrylpoeders. Dit product bevat minder geur, verdampt 
langzaam en droogt homogeen. De snel drogende formule maakt het 
nog steeds mogelijk om de nagel vorm te geven met een sjabloon. 

 PRIJS € 
  62000�59   100�ml  11,90 
  62000�60   500�ml  38,90 

 62000�59  62000�60 

 ACRYL BORSTELREINIGER 

 ACRYL BORSTELREINIGER  
 Dit oplosmiddel lost effectief alle acrylresten op acrylborstels op. De formule is zeer 
zacht voor het haar van de borstels en bewaart ze in goede conditie. 

 PRIJS € 
  62000�61  8,50 

 ACRYLVERWIJDERAAR 

 ACRYL & NAGELTIPS-VERWIJDERAAR  
 Dit oplosmiddel verwijdert snel en op een veilige manier acrylnagels en nageltips. Deze 
formule is zacht voor de huid en de nagelriemen. 

 PRIJS € 
  62000�62  9,90 

 ACRYLPOEDERS 
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 NAGEL PREP SPRAY  
 Deze vloeistof om de nagel voor te bereiden wordt gebruikt om de natuurlijke nagel 
voorzichtig uit te drogen en alle natuurlijke oliën te verwijderen vooraleer de gel of acry-
lnagel aan te brengen. Deze oplossing zorgt voor een betere fi xatie van de manicure. 

 PRIJS € 
  62000�63  5,90 

 ONTSMETTINGSMIDDELEN EN REINIGINGSPRODUCTEN 

 ANTISEPTISCHE LOTION SPRAY VOOR HANDEN, 
NAGELS & VIJLEN  
 Deze sterk reinigende lotion reinigt en ontvet de nagels, handen en 
nagelvijlen voor de manicurebehandeling. Deze lotion is zacht voor 
de huid en de nagelriemen en geschikt voor een veelvuldig gebruik. 

 PRIJS € 
  62000�64   100�ml  6,90 
  62000�65   500�ml  12,90 

 62000�64  62000�65 

 SANITIZER VOOR TOOLS & BORSTELS - SPRAY  
 Deze reinigingslotion maakt alle nail tools zoals nagelvijlen, gelbor-
stels, mesjes, scharen en werkruimte effi ciënt schoon. Deze lotion is 
geschikt voor veelvuldig gebruik zonder het gebruik van water. 

 PRIJS € 
  62000�66   100�ml  5,90 
  62000�67   500�ml  11,90 

 62000�66  62000�67 

 GELREINIGER  
 Deze gelreiniger verwijdert de kleverige laag van gel en gellak. De formule verhoogt de 
glans van de nagelcreatie. 

 PRIJS € 
  62000�68   100�ml  5,50 
  62000�69   500�ml  10,90  62000�68  62000�69 

 NAGEL PREP 
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 STEAM OFF  
 De Sibel Steam Off is perfect voor gebruik met de Sibel Steam Off-vloeistof. Hij bespaart tijd (vergt slechts 5-10�minuten), is draagbaar en 
makkelijk op te bergen. In combinatie met de Steam Off-vloeistof verwijdert hij moeiteloos soak off-gel en nagellak terwijl uw klant ontspant. 

 PRIJS € 
  61011�30  99,90 
  61011�31  8,90 

27 Watt

 61011�30  61011�31 / 150�ml 

 ACETONVRIJE NAGELLAKVERWIJDERAAR  
 Deze acetonvrije nagellakverwijderaar neemt alle nagellak weg. De 
zachte formule droogt de huid en de nagelriemen niet uit. 

 PRIJS € 
  62000�70   100�ml  4,50 
  62000�71   500�ml  10,90 

 62000�70  62000�71 

 PUMP PROOF  
 Navulbare fl acon met antiverdampingspal en veiligheidsdeksel voor 
het verdelen van remover. 

 PRIJS € 
  00902�51   Wit fl esje met pomp         3,90 
  00903�51   Transparant fl esje met pomp         3,90 

 00902�51 / Wit fl esje met pomp.  00903�51 / Transparant 
fl esje met pomp. 

 MENDA PUMP  
 Een lichte twist & lock fl es van 240�ml om te vullen met toners, 
make-up- of nagellakverwijderaar. Ideaal voor mobiele salons, 
schoonheidsspecialisten of kits voor make-up artiesten. 

 PRIJS € 
  62001�03  240 ml  4,60 

 ALUMINIUMFOLIEVELLEN VOOR AFWEKEN  
 Aluminiumfolievellen met synthetisch sponsje om nagelgel af te 
weken. 

 PRIJS € 
  34008�50   50�pcs  5,50 
  34008�51   100�pcs  9,90 

 34008�50 

PRIJS

PRIJS

 VERWIJDERAARS 
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 EXTRA SNELLE NAGELLAKDROGER  
 Versnelt het drogingsproces van de nagellak. Legt een doorzichtige oliefi lm die extra 
glans en bescherming geeft. 

 PRIJS € 
  61040�10  9,50 

 DISPLAY DROP N’ GO  
 Vloeistof die het uitharden van de nagellak versnelt en extra glans biedt. Werkt voch-
tinbrengend voor de nagelriemen. Meer duurzame nagellak. Wacht 1�minuut nadat 
u de nagellak heeft aangebracht en breng één of twee druppels Drop’n go aan op de 
nagellak. Droogt op 10 seconden. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contacteer uw 

groothandelaar. 
 PRIJS € 

  61040�18  81,90 

 FRENCH MANICURE 

 <�12�cm�> 

 WIT POTLOOD VOOR FRENCH MANICURE  
 Nagelpotlood met nagelrandreiniger het wit lijntje wordt onder de nagelrand 
aangebracht. 

 PRIJS € 
  00002�16  3,50 

 NAGELLAKDROGER 
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<�24�cm�> <�24�cm�>

<�24�cm�> <�24�cm�>

GEL PENSEEL

GEL PENSELEN 
De professionele gelborstels van Sibel zijn ontworpen om u de nodige precisie en controle te geven voor het aanbrengen van gel of nagelfan-
tasie. Al onze borstels hebben de hoogste kwaliteit van Kolinsky sabelhaar om een consistente en gedetailleerde manicure te garanderen.

PRIJS €
62000�92 <�18�cm�> Small - square 7,90
62000�93 <�18�cm�> Standard - square 7,90
62000�94 <�18,5�cm�> Small - oval 7,90
62000�95 <�18,5�cm�> Standard - oval 7,90

RONDE ACRYLBORSTEL STANDAARD 
Professionele borstel met acryl handvat, speciaal ontworpen voor de 
constructie van acrylnagels, met gemengde Kolinsky sabelharen.

PRIJS €
62000�87 11,90

RONDE ACRYLBORSTEL KLEIN 
Professionele borstel met acryl handvat, speciaal ontworpen voor de 
constructie van acrylnagels, met gemengde Kolinsky wezelharen.

PRIJS €
62000�88 11,90

OVAAL ACRYLPENSEEL STANDAARD 
Professionele borstel met acryl handvat, speciaal ontworpen voor de 
constructie van acrylnagels, met gemengde Kolinsky wezelharen.

PRIJS €
62000�89 11,90

OVAAL ACRYLPENSEEL KLEIN 
Professionele borstel met acryl handvat, speciaal ontworpen voor de 
constructie van acrylnagels, met gemengde Kolinsky wezelharen.

PRIJS €
62000�90 11,90

62000�92 62000�9562000�93 62000�94

RONDE ACRYLBORSTEL
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 NAIL ART-BORSTEL  
 Borstel voor perfecte creaties met nagellak of kleurengel. 

 PRIJS € 
  62000�96   N°1   <�15,5�cm�>  3,90 
  62000�97   N°2   <�15,5�cm�>  3,90 
  62000�98   N°3   <�16,5�cm�>  3,90 
  62000�99   N°4   <�15�cm�>  3,90 
  62001�00   N°5   <�15�cm�>  3,90 

 62000�96 / N°1 

 62000�98 / N°3 

 62000�99 / N°4 

 62001�00 / N°5 

 NAGELBORSTEL 

 NAIL BRUSHER ROZE  
 Nagelborstel om de nagels na het vijlen stofvrij te maken. 

 PRIJS € 
  84514�3708   <�12,8�cm�> / Ø�6�cm  8,50 

 62000�97 / N°2 

 NAIL ART-BORSTEL 
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 HOUDER VOOR NAGELBORSTELS  
 Dankzij deze houder kunt u eenvoudig uw borstels vastklikken en opbergen. Borstels niet inbegrepen. 

 PRIJS € 
  61060�36   Ø�9�cm  6,50 

 BORSTELS  /  NAGELS 

 BORSTEL-ACCESSOIRES 
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NATURAL SQUARE 
Natuurlijke nageltips, square, in een handige dispenser.

PRIJS €
62000�72 Natuurlijke nagelpunten, square in een handige box. 100�pcs 9,90

➊ 62000�73 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➋ 62000�74 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➌ 62000�75 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➍ 62000�76 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➎ 62000�77 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➏ 62000�78 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➐ 62000�79 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➑ 62000�80 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➒ 62000�81 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90
➓ 62000�82 Navulling met 50 natuurlijke nageltips. 3,90

NAGELLIJM

NAGELLIJM 
Zeer lage viscositeitslijm voor het bevestigen van nageltips. Met han-
dige borstel voor het aanbrengen van de lijm.

PRIJS €
62000�83 8�g 4,90

NAGELLIJM 
Speciale kunstnagellijm.

PRIJS €
62000�84 3�g 2,45

NAGELSJABLONEN

NAGELSJABLONEN 
Sjablonen dubbele dikte - 500 stuks.

PRIJS €
61010�60 12,00

NAGELTIPKNIPPER

NAGELKNIPPER 
Speciale tang “guillotine” voor kunstnagels.

PRIJS €
00016�20 4,00

62000�72

➊
62000�73

➋
62000�74

➌
62000�75

➍
62000�76

➎
62000�77

➏
62000�78

➐
62000�79

➑
62000�80

➒
62000�81

➓
62000�82

PRIJS

NAGELTIPS
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Nageldecoratie is een creatieve manier om de nagels te schilderen, decoreren, verfraaien en benadrukken. Het is een 
soort decoratie die kan worden aangebracht op vingernagels en teennagels, doorgaans na manicures of pedicures. In 
dit hoofdstuk vindt u talloze producten om uw creativiteit te stimuleren.

1. Breng een gel basislaag aan en droog die onder een UV/LED-lamp. 
2. Breng (bij voorkeur) een zwarte gellak aan en droog die onder een UV/LED-lamp. 
3. Neem enkele Chameleon-pigmentvlokken met een silicone nagelkunstpen. 
4. Breng het poeder aan op de nagel. 
5. Breng een top coat aan en verzegel. 
6. Klaar om uit te blinken!

CHAMELEON 
PRIJS €

61020�90 12�pcs x 0,1�g 29,90

PRIJS

DECORATIE
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Nageldecoratie is een creatieve manier om de nagels te schilderen, decoreren, verfraaien en benadrukken. Het is een 
soort decoratie die kan worden aangebracht op vingernagels en teennagels, doorgaans na manicures of pedicures. In 
dit hoofdstuk vindt u talloze producten om uw creativiteit te stimuleren.

SEQUIN 
PRIJS €

61020�91 12�pcs x 0,5�g 14,90

BLINGBLING 
PRIJS €

61020�92 12�pcs x 1�g 14,90

PRIJS

PRIJS

DECORATIE
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ASPI 
Met behulp van deze sponsborstelapplicator kunt u alle nageldecoratie aanbrengen 
die u wenst. Kies voor de gradiënttrend of breng pigmentvlokken aan, polijst en kies 
voor een glanzende chroomafwerking.

PRIJS €
61060�22 2,00

PRIJS €
61090�41 1�g Chrome zilver 5,90
61090�40 1�g Chrome goud 5,90

1. Breng een zwarte kleurgel aan op uw nagels als startbasis. 
2. Zorg ervoor dat de gel volledig uitgehard is alvorens het aluminium 
nagelpoeder te beginnen aanbrengen. 
3. Gebruik een kleine applicatorborstel met een sponspunt en dip die in het 
aluminium nagelpoeder. 
4. Wrijf het poeder op uw nagels met cirkelvormige bewegingen. 
5. Herhaal deze stap tot de volledige nagel met aluminium poeder is bedekt. 
6. Borstel het overtollige poeder weg met een nagelborstel en breng een 
gewone top coat aan. Uw chroomlook is nu klaar!

61090�41

61090�40

CHROOMPOEDER
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 SET DOTTINGPENNEN  
 De set bevat vijf verschillende dottingpennen. 

 PRIJS € 
  62001�01  9,90 

5

 DECOSTIFT  
 Kan gebruikt worden voor het aanbrengen van nagelfantasie. Zorgt voor een nauwkeu-
rige en effi ciënte nageldecoratie. 

 PRIJS € 
  62001�02  3,90 

 GLITTER  
 Deze kit met pennen voor nageldecoratie in silicone bevat 5 verschillende diamant-
pennen. Ze hebben allemaal een dubbele silicone kop voor verschillende functies. De 
rest van de pen is versierd met kleurrijke diamanten. De pennen zijn comfortabel en 
gebruiksvriendelijk. 

 PRIJS € 
  61060�13  23,90 

5

 GRADIENT  
 Een essentieel instrument voor elke nagelstylist, de afgeronde borstel is perfect om 
glitterpoeder op te nemen en voor dotting. Wordt geleverd met 4 extra sponsjes die u 
verschillende keren kan vervangen. 

 PRIJS € 
  61060�14  9,90 

 ACCESSOIRES NAGELFANTASIE 
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 SNELLE UV-DROGER  
 Onmisbaar voor de plaatsing van gelnagels. Deze mooie UV nageldroger hardt de gel zeer snel uit. De lamp kan zowel met of zonder timer 
gebruikt worden: de aanwezige functie schakelt de lamp dan automatisch uit na 90 of 120 sec. 100�% gebruiksgemak
voor elke nagelstyliste. Professionele UV-lamp voor één hand - 4 x 9 watt - 3 verschillende functies. 
•  Dankzij het uitschuifbaar gedeelte, kunnen de lampen gemakkelijk 

worden vervangen of over de voetnagels worden geplaatst. 
 PRIJS € 

  61010�00   Snelle UV-droger  64,90 
  61010�01   Reservelamp - UV   9 W  7,50 

UV

 61010�00 / Snelle UV-droger  61010�01 / Reservelamp - UV 

 SNELLE UV-DROGER MET VENTILATOR  
 UV-lamp met ventilator, voor een nog snellere droging, 4 x 9 Watt. (Reservelamp: ref. 6101001). 

 PRIJS € 
  61010�05  Snelle UV-droger met ventilator  74,90 
  61010�01   Reservelamp - UV   9 W  7,50 

UV

 UV-UITHARDINGSLAMP  
 Uithardingslamp met 4 ampoules van 9 W. On/off knop. Elektronische starter met beperkte levensduur. Automatische timer na 120 seconden. 

 PRIJS € 
  61010�10   UV-uithardingslamp  41,90 
  61010�12   Reservelamp - UV   9 W  4,00 

UV

 61010�10 / UV-uithardingslamp  61010�12 / Reservelamp - UV 

 UV-LAMPEN 
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 LUNA  
 Druk op de knop van de automatische timer. Het indicatielampje gaat vervolgens branden en wordt automatisch uitgeschakeld na 120s. 
Gebruik de USB-kabel om de LED/UV-lamp aan te sluiten. 
•  Automatische timer • Batterij-indicator 

 PRIJS € 
  61010�18  20,50 

LED + UV

 SUNSHINE  
 Ontworpen voor professionele nagelspecialisten voor het uitharden van led/uv/constructiegel. Wanneer de lamp ingeschakeld is, kan de 
gebruiker de gewenste tijd selecteren door de knop 10s/30s/60s/99s (lage warmte-modus) te kiezen. Als de gebruiker geen van de tijdin-
stelknoppen selecteert, begint de lamp te werken dankzij een infraroodsensor zodra de handen in de lamp komen. De standaard maximale 
werktijd is 120 seconden. De onderste lade kan worden verwijderd. 
•  Stroomindicatorlampje
• Infraroodinductie

• Digitaal display
• 10s/30s/60s/99s-tijdinstelknop 

 PRIJS € 
  61010�16  99,90 

LED + UV

PRIJS

 UV & LED-LAMPEN 
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 MOONSHINE  
 Ontworpen voor professionele nagelspecialisten voor het uitharden van led/uv/buildergel. Dankzij de infraroodsensor zal de lamp automatisch 
starten zodra de handen in de lamp komen en automatisch stoppen zodra de handen de lamp verlaten. De standaard maximale werktijd is 
99 seconden. 
•  Stroomindicatorlampje
• 30s/60s-indicatorlampje

• Aan/uit-knop – tijdinstelling van 30s/60s 

 PRIJS € 
  61010�17  51,90 

24 Watt LED + UV

 DRAAGBARE EN HERLAADBARE LED/UV-UITHARDINGSLAMP  
 Deze draagbare UV/LED lamp is draadloos en heeft een bedrijfsautonomie van 7 uur. De lamp is in slechts 3 uur opgeladen. Het heeft een 
digitale timer 10s/30s/60s en een extra lage temperatuur modus 99s en een functie highpower van 60s. Het resterende batterijvermogen is 
zichtbaar met een stroomindicatorlampje. De lamp begint te werken dankzij een infraroodsensor. Het voetstuk is afneembaar en eenvoudig 
schoon te maken. Dankzij het grote formaat kunnen 5 vingers tegelijk worden behandeld. 

 PRIJS € 
  62001�04  129,90 

48 Watt LED + UV

 UV & LED-LAMPEN 
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KLEM VOOR OEFENVINGER 
Met deze klem wordt de oefenvinger vastgemaakt aan eender welk oppervlak, voor 
een nog beter resultaat.

PRIJS €
00902�06 3,50

OEFENVINGER 
Handige oefenvinger met nagel om het aanbrengen van nagellak of Nail Art te oefenen.

PRIJS €
00902�03 4,50

OEFENVINGER 
Deze oefenvinger is speciaal gemaakt voor het aanleren van allerlei manicuretechnie-
ken, van beginner tot gevorderde.
• Gebruik nagel tips maat 4-5-6

PRIJS €
00902�04 4,50

TRAINING VINGERS & NAGELS
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 Valse wimpers betoveren met één oogopslag, of ze nu zwart, gekleurd, dichtbehaard of zeer fi jn zijn. Ze worden aangebracht met speciale lijm 
die weer gemakkelijk verwijderd wordt. Onze valse wimpers zorgen voor een onvergetelijke blik. 1�g lijm inbegrepen. 
•  Verpakt in paren 

 PRIJS € 
  00028�00  3,20 
  00028�04  3,20 
  00028�08  3,20 
  00028�01  3,20 
  00028�05  3,20 
  00028�09  3,20 
  00028�02  3,20 
  00028�06  3,20 
  00028�10  3,20 
  00028�03  3,20 
  00028�07  3,20 
  00028�11  3,20 

 PRIJS € 
 00026�55 3,20
 00026�59 3,20
 00026�63 3,20
 00026�56 3,20
 00026�60 3,20
 00026�64 3,20
 00026�57 3,20
 00026�61 3,20
 00026�65 3,20
 00026�58 3,20
 00026�62 3,20
 00026�66 3,20

 Perfecte valse wimpers in vijf eenvoudige stappen:
1. Neem één van de valse wimpers uit het doosje. Gebruik hiervoor een pincet.
2. Knip de valse wimpers op maat. Houd de valse wimpers met het pincet tegen de wimperlijn en knip het overschot aan de 
kant van de buitenste ooghoek af.
3. Breng de wimperlijm aan. Druppel een beetje van de meegeleverde wimperlijm op de onderste rand van de valse wimpers.
4. Plak de valse wimpers vast. Breng de valse wimpers zo dicht mogelijk tegen de eigen wimpers met het pincet. Druk ze dan 
voorzichtig aan en laat de lijm 30 seconden drogen.
5. Breng de rest van je make-up aan. 

 00028�00  00028�04  00028�08 

 00028�01  00028�05  00028�09 

 00028�02  00028�06  00028�10 

 00028�03  00028�07  00028�11 

00026�55 00026�59 00026�63

00026�56 00026�60

00026�65

00026�64

00026�58

00026�57

00026�62

00026�61

00026�66

 WIMPERSTRIPS 
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 DOORZICHTIGE LIJM VOOR VALSE 
WIMPERS  
 Doorzichtige wimperlijm met handige applicator. De lijm is doorzichtig 
als hij opdroogt, voor een perfect resultaat. Een druppeltje volstaat 
voor een volledige wimper. 
•  Breng een dun lijntje lijm 

aan langs de wimperband, 
wacht 30 seconden en breng 
de wimper aan 

 PRIJS € 
  00008�02  7,50 

 ZWARTE LIJM VOOR VALSE WIMPERS  
 Zwarte wimperlijm met handige applicator. De zwarte kleur van deze 
lijm kan dienen als zwarte eyeliner. Een druppeltje volstaat voor een 
volledige wimper. 
•  Breng een dun lijntje lijm 

aan langs de wimperband, 
wacht 30 seconden en 
breng de wimper aan 

 PRIJS € 
  00008�22  7,50 

 APPLICATOR 

 SATIN  
 Wimperapplicator, niet gepunt. Breng uw favoriete wimpers in een handomdraai aan 
met dit innovatieve instrument. De klemmen zijn met rubber bekleed voor een superi-
eure grip en het ergonomische design past comfortabel in uw hand. 

 PRIJS € 
  00015�34  3,00 

00026 90

00026 92

00026 91

00026 93

 LIJM 

AFZONDERLIJKE WIMPERS 
Naast wimperstroken kunt u ook onze afzonderlijke wimpers gebruiken voor een bui-
tengewoon natuurlijk look. De afzonderlijke wimpers worden mooi vermengd met de 
natuurlijke wimpers en worden aangebracht met wimperlijm die makkelijk kan worden 
verwijderd. 
Kies uw favoriete lengte, 5 mm - 9 mm - 13 mm.

 PRIJS € 
 00026�90  Short Black - Medium Black - Long Black 3,20
 00026�91  Long Black 3,20
 00026�92  Medium Black 3,20
 00026�93  Short Black 3,20
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 C WIMPEREXTENSIONS C-CURVE - 
GEMENGDE MATEN  
 De wimpers zijn gemaakt uit zachte en hoogwaardige elastische synthetische vezels. 
Superglanzend, ultralicht en soepel. Kies voor de J curve als je een natuurlijke look wil. 
Heb je liever een extreme look, kies dan voor de C curve. 
•  Dikte: 0,10�mm - 0,15�mm. • Lengtes: 9-11-13-15�mm. 

 PRIJS € 
  00027�52  0,10 mm  19,90 
  00027�53 0,15 mm  19,90 

 00027�52 

 WIMPEREXTENSIONS J-CURVE 
 WIMPEREXTENSIONS J-CURVE - 
GEMENGDE MATEN  
 De wimpers zijn gemaakt uit zachte en hoogwaardige elastische synthetische vezels. 
Superglanzend, ultralicht en soepel. Kies voor de J curve als je een natuurlijke look wil. 
Heb je liever een extreme look, kies dan voor de C curve. 
•  Dikte: 0,10�mm - 0,15�mm. • Lengtes: 9-11-13-15�mm. 

 PRIJS € 
  00027�50  0,10 mm  19,90 
  00027�51  0,15 mm  19,90  00027�50 

 APPLICATORS VOOR WIMPEREXTENSIONS 
 Ideaal voor het aanbrengen van wimperverlengingen. De clip houdt de wimper perfect vast en maakt het aanbrengen sneller, gemakkelijker en 
nauwkeuriger. Matte anti-slip afwerking. Roestvrij staal. 

 WIMPERPINCET, GEPUNT EN RECHT  
 Ideaal om wimperextensions aan te brengen. De klem houdt de wim-
per perfect vast, waardoor het aanbrengen sneller, makkelijker en 
preciezer wordt. Matte antislip afwerking. 

 PRIJS € 
  00015�26  8,50 

 <�12,5�cm�> 

 GEBOGEN APPLICATOR VOOR VALSE WIMPERS  
 PRIJS € 

  00015�28  10,90 

 <�12,5�cm�> 

 WIMPERPINCET, GEPUNT EN GEBOGEN  
 Gebogen wimperapplicator met punt. 

 PRIJS € 
  00015�33  10,90 

 <�12,5�cm�> 

 WIMPERPINCET, GEPUNT EN RECHT  
 Rechte wimperapplicator met punt. 

 PRIJS € 
  00015�32  8,90 

 <�12,5�cm�> 

PRIJS

PRIJS

 WIMPEREXTENSIONS C-CURVE 
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 LIJM VOOR WIMPEREXTENSIONS  
 De wimperlijm droogt snel en zorgt ervoor dat de wimperextensions 
perfect blijven zitten tot 4 weken lang. De lijm heeft een zwarte kleur. 

 PRIJS € 
  00008�10  29,90 

10 g  LIJMVERWIJDERAAR 
VOOR WIMPEREXTENSIONS  
 Deze veilige wimperlijmverwijderaar zorgt ervoor dat de lijm wordt 
verwijderd zonder de natuurlijke wimpers te beschadigen. Dankzij de 
gelstructuur loopt het product niet in de ogen. 

 PRIJS € 
  00008�30  21,90 

15 g

 INSTRUMENTEN VOOR WIMPEREXTENSIONS 

 SILCOPADS  
 De siliconen pads beschermen de huid tegen lijmresten. De pads zijn aangenaam en sluiten goed aan op de huid. Ze zijn hypoallergeen en 
vrij van elk actief ingredient. De afwasbare pads zijn dermatologisch en microbiologisch getest. Geschikt voor elk huidtype. De glanzende zijde 
van de siliconen pad wordt op de huid gelegd. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contacteer uw groothandelaar. 

 PRIJS € 
  00015�37   Display van 25 paar  280,00 

 NON-WOVEN BEVESTIGINGSTAPE  
 Deze non-woven medische tape wordt gebruikt voor het vastkleven 
van patches en het ophouden van hangende oogleden. Breedte: 
1,25�cm. Op de rol zit 915�cm tape. 

 PRIJS € 
  00026�50   915�cm x 1,25�cm  2,50 

 LUCHTPUFFER  
 De rubberen puffer kan o.a. gebruikt worden om het droogproces bij 
valse wimpers te versnellen en stof weg te blazen tijdens het lakken 
van de nagels, e.d. 

 PRIJS € 
  00994�00  4,90 

 SILICONE SCHIJF  
 Wimperhaartjes die op dit siliconen schijfje gelegd worden, gaan van-
zelf rechtop staan waardoor deze gemakkelijker door de wimpersty-
liste opgepakt kunnen worden. 

 PRIJS € 
  00015�40  5,50 

 Ø�7,5�mm 

 JADESTEEN  
 De jadesteen zorgt voor een constante kwaliteit van de speciale wim-
perlijm tijdens het zetten van de wimperextensions. Door de koelte 
van de steen blijft de lijm langer bruikbaar. 

 PRIJS € 
  00015�35  3,70 

 Ø�5�mm 

PRIJS

PRIJS

 LIJM & VERWIJDERAAR VOOR WIMPEREXTENSIONS 
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 Mooie wimpers en wenkbrauwen geven uw gezicht net dat tikkeltje meer uitstraling. En dankzij de nieuwe wimper-/wenkbrauwverf en toebe-
horen van onze Star Look lijn creëert u in een handomdraai een schitterende blik en opvallende look. Want met een mooi laagje verf zien je 
wimpers en wenkbrauwen er op slag langer en volumineuzer uit. Al onze producten zijn dermatologisch getest en eenvoudig aan te brengen. 

 PRIJS € 
  00026�6001   Zwart - n°1 15 ml         4,40 
  00026�6002   Blauw-zwart - n°2 15 ml         4,40 
  00026�6003   Bruin - n°3 15 ml         4,40 
  00026�6031   Lichtbruin - n°3.1 15 ml         4,40 
  00026�6004   Grafi et - n°4 15 ml         4,40 

 DISPLAY  
 Lege display - gratis bij aankoop van 60 tubes en 12 developers. Ook afzonderlijk te 
koop. 

 PRIJS € 
  00026�6000  22,50 

 KLEURONTWIKKELAAR 

 KLEURONTWIKKELAAR  
 Oxideermiddel voor een perfecte kleuring van wenkbrauwen en wimpers. 3�%/10 Vol. 

 PRIJS € 
  00026�41  3,20 

 WENKBRAUW & WIMPERVERF 
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 HUIDBESCHERMING  
 Crème speciaal om de gevoelige huid rond de ogen en oogleden te 
beschermen en te verzorgen tijdens het kleuren van de wimpers. 

 PRIJS € 
  00026�42  7,90 

 BESCHERMENDE WIMPERBLAADJES  
 Wimperblaadjes, om de huid te beschermen tegen kleuringsvlekken. 

 PRIJS € 
  00026�40  2,50 

 MULTIBROW  
 Deze onmisbare sjabloonkit bevat vier sjablonen voor vier verschil-
lende wenkbrauwvormen. Hij helpt u nieuwe wenkbrauwvormen cre-
eren of uw eigen stijl accentueren. Hij is gemaakt van PVC, is makke-
lijk schoon te maken en past in elk makeupetui. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contac-

teer uw groothandelaar. 
 PRIJS € 

  00026�53   Display van 25�sets  49,95 

 SILICONEPADS  
 Silicone pads om de huid te beschermen tegen chemische producten 
en overtollige druppels tijdens het kleuren van de wimpers. De pads 
voelen aangenaam aan en kleven goed aan de huid. Vrij van actieve 
bestanddelen. De pads kunnen gewassen worden. Kunnen tot 100
keer gebruikt worden, op elk huidtype. Plaats de glanzende kant van 
de pad op de huid. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contac-

teer uw groothandelaar. 
 PRIJS € 

  00026�45   Display van 25 paar  257,90 

 TOOLS VOOR KLEURING VAN WIMPER & WENKBRAUW 

 GLAZEN MENGPOT  
 Een mengpot in glas is nodig om de verf te mengen met de developer. 

 PRIJS € 
  00026�26  1,80 

 BESCHERMING 
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Voor een tot in de puntjes afgewerkte make-up zijn de juiste penselen en borstels een absolute noodzaak. Kwalitatieve 
penselen, applicators en borsteltjes liggen dankzij een langere steel goed in de hand en zijn gemaakt uit de beste 
materialen, zoals wildzwijn-, marter-, pony-, eekhoorn- en geitenhaar.

PRIJS €
00009�91 <�13,5�cm�> Zakformaat Geitenhaar 3,90
00100�00 <�25�cm�> Oval Geitenhaar 14,90
00100�01 <�25�cm �> Round Geitenhaar 8,90
00100�02 <�24,5�cm�> Blush Round Geitenhaar 8,90
00100�03 <�24,5�cm�> Blush Slant Geitenhaar 9,90
00100�04 <�22,5�cm�> Blush Flat Geitenhaar 7,90
00100�05 <�22�cm�> Blush Mini Eekhoornhaar 7,90
00100�06 <�23�cm�> Fan Dassenhaar 6,50
00100�07 <�23�cm�> Foundat 22�mm Nylon 7,50
00100�08 <�23�cm�> Foundat 15�mm Nylon 5,90
00100�09 <�21,5�cm�> Foundat 10�mm Nylon 4,90
00100�70 <�7,6�cm�> Kabuki ronde vorm 30�mm Geitenhaar 8,90
00100�71 <�7,6�cm�> Kabuki platte vorm 30�mm Geitenhaar 8,90
00100�75 <�12,7�cm�> 2-zijdige make-up borstel Nylon 5,90

00009�91 / <�13,5�cm�> 00100�00 / <�25�cm�>

00100�02 / <�24,5�cm�>
00100�03 / <�24,5�cm�>

00100�04 / <�22,5�cm�>

00100�05 / <�22�cm�>

00100�06 / <�23�cm�>

00100�07 / <�23�cm�>

00100�08 / <�23�cm�>

00100�09 / <�21,5�cm�>

00100�70 / <�7,6�cm�> 00100�71 / <�7,6�cm�> 00100�75 / <�12,7�cm�>

00100�01 / <�25�cm�>

MAKE-UP BORSTELS - GELAAT
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Volg make-up op de voet met onze ruime keuze aan oog-, wimper- en wenkbrauwborstels. Het assortiment cosmetische 
borstels voor oogmake-up van Sibel biedt hoogwaardige borstels voor het definiëren, vormen en combineren van alle 
make-upformules voor de perfecte look.

PRIJS €
00100�30 <�21�cm�> Round Slant 9�mm Eekhoornhaar 6,90
00100�31 <�21�cm�> Flat 12�mm Sabelmarterhaar 9,90
00100�32 <�21�cm�> Flat 10�mm Sabelmarterhaar 7,50
00100�33 <�21�cm�> Pointed 6�mm Sabelmarterhaar 7,50
00100�34 <�20,5�cm�> Slant 8�mm Sabelmarterhaar 5,50
00100�35 <�21�cm�> Eyelinerpenseel, ultra fijn Sabelmarterhaar 3,20
00100�36 <�22,5�cm�> Mascaraborsteltje Nylon 3,00
00100�37 <�21�cm�> Wenkbrauw- en wimperborstel Koehaar 3,00
00100�38 <�19,5�cm�> Applicatorpenseel + 3 vervangstukken 3,20
00100�39 <�21�cm�> Round 7�mm Nylon 3,90
00100�40 <�21�cm�> Round 9�mm Nylon 3,90
00100�41 <�21,5�cm�> Round 10�mm Nylon 3,90
00100�42 <�21�cm�> Slant 8�mm Nylon 3,90

00100�30 / <�21�cm�>

00100�31 / <�21�cm�>

00100�32 / <�21�cm�>

00100�33 / <�21�cm�>

00100�34 / <�20,5�cm�>

00100�35 / <�21�cm�>

00100�36 / <�22,5�cm�>
00100�37 / <�21�cm�>

00100�38 / <�19,5�cm�>
00100�39 / <�21�cm�>

00100�40 / <�21�cm�>
00100�41 / <�21,5�cm�>

00100�42 / <�21�cm�>

MAKE-UP BORSTELS - OGEN
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Perfecte lippen hebben perfecte penselen nodig. Een goed lippenpenseel bepaalt het eindresultaat van uw make-up. 
Sibel biedt een essentieel assortiment lippenpenselen van de hoogste kwaliteit voor elke professional waaruit hij of 
zij kan kiezen.

PRIJS €

00009�42 <�11,5�cm�> Professioneel lippenpenseel, uitschuifbaar. 
Zwart Ponyhaar 3,20

00009�40 <�11,5�cm�> Professioneel lippenpenseel, uitschuifbaar. 
Zilver Ponyhaar 3,20

00100�60 <�21�cm�> Lippenpenseel Sabelmarterhaar 4,90
00100�61 <�21�cm�> Lippenpenseel Sabelmarterhaar 4,90
00100�62 <�21�cm�> Lippenpenseel Nylon 3,90
00100�63 <�21�cm�> Lippenpenseel Nylon 3,90
00100�64 <�21�cm�> Lippenpenseel Nylon 3,90
00100�65 <�21�cm�> Lippenpenseel Nylon 3,90

00009�42 / <�11,5�cm�>

00009�40 / <�11,5�cm�>

00100�60 / <�21�cm�>

00100�61 / <�21�cm�>

00100�62 / <�21�cm�>

00100�63 / <�21�cm�>

00100�64 / <�21�cm�>

00100�65 / <�21�cm�>

MAKE-UP BORSTELS - LIPPEN
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31
,5
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m

 

53 cm 

 *Accessoires niet inbegrepen 

 Deze borstelset bevat 11 zachte professionele cosmetische borstels met synthetisch haar. Hij bevat alle borstels die nodig zijn voor een 
perfecte gelaatsmake-up en wordt geleverd in een schattig cilindervormig doosje dat er stijlvol uitziet. Onmisbaar voor elke make-upartiest. 

 PRIJS € 
  00100�89   Pink fl amingo         19,90 
  00100�90   Black swan         19,90 

 00100�89 

 00100�90 

 RIEM VOOR MAKE-UP BORSTELS  
 Praktische make-up tas voor make-up artiesten. Met opbergvakjes voor extra lange make-up borstels en voor al uw accessoires.* 

 PRIJS € 
  01500�25  13,90 

 KITS VOOR MAKE-UP BORSTELS 

 MAKE-UPBORSTELS, APPLICATORS & TOOLS  /  WIMPER & MAKE-UP ACCESSOIRES |   427



 Professionele, fl uweelzachte applicators die de oogmake-up gelijkmatig en gemakke-
lijk aanbrengen zonder strepen of plooitjes. Deze wegwerpapplicators zijn perfect voor 
het mengen van kleuren en het creëren van een mooie opvallende look. 

 PRIJS € 
  80010�34   Zakje met 12 applicatoren  2,90 

 WEGWERP MAKE-UP APPLICATORS 

 Set van 2 wimperkammen / wenkbrauwborstels. 
 PRIJS € 

  00060�20  2,00 

 <�12,7�cm�> 

 FIJNE WEGWERPBORSTEL VOOR 
WENKBRAUWEN EN WIMPERS  
 Fijne wegwerpborstel voor wenkbrauwen en wimpers voor verschil-
lende applicaties. 

 PRIJS € 
  00060�24  2,00 

 <�9�cm�> 

 FIJNE WEGWERPBORSTEL VOOR 
WENKBRAUWEN EN WIMPERS  
 Wegwerpborsteltje voor verschillende applicaties. 

 PRIJS € 
  00060�25  1,80 

 <�10�cm�> 

 Deze wegwerpborsteltjes zijn uitermate geschikt om alle wimpers in 
één richting te borstelen tijdens het plaatsten van wimperextensions. 
Ook bij het corrigeren van make-up. 

 PRIJS € 
  00026�10  6,50 

 <�10�cm�> 

 Deze mini-borsteltjes zijn een onmisbaar hulpmiddel voor het verwijderen van over-
tollige lijm tijdens het zetten van wimperextensions alsook voor het verwijderen van 
wimperextensions. 

 PRIJS € 
  00026�11  13,90  <�10�cm�> 

 MAKE-UP APPLICATORS 

 WIMPER & MAKE-UP ACCESSOIRES  /  MAKE-UPBORSTELS, APPLICATORS & TOOLS 428   |



DUBBELE SLIJPER 4-IN-1 
Met deze multifunctionele scherper kunt u kiezen tussen een scherpe of een ronde 
potloodpunt. Als u het plastic klepje opent, krijgt u een scherpe potloodpunt. Als u het 
plastic klepje sluit, krijgt u een afgeronde potloodpunt. Het bakje vangt alle vijlsels op. 
Perfect voor elke make-upartiest!

PRIJS €
73019�34 3,70

WIMPERKRULLER 
Professionele wimperkruller voor de sprekende blik van een echte ‘star’. Om te vermij-
den dat de wimpers breken, is het aangeraden de kruller met afneembare, vervang-
bare rubbertjes te gebruiken.

PRIJS €
73013�87 2,20

POEDERDONS

09040�33 / Ø�75�mm 09034�33 / Ø�60�mm

09033�33 / Ø�60�mm

Poederdonsjes zijn stukjes zacht materiaal die worden gebruikt voor het aanbrengen van gelaatspoeder. Ze kunnen verschillende vormen 
hebben: bolletjes of schijfjes.

PRIJS €
09040�33 Ø�75�mm 2 Poederdonsjes in dubbel fluweel 1,80
09034�33 Ø�60�mm 2 Poederdonsjes fluweel 1,20
09033�33 Ø�60�mm 2 Poederdonsjes fluweelzacht 1,60

MAKE-UP INSTRUMENTEN
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 MAKE-UP BLENDER BORSTEL  
 De make-up blender borstel is gemaakt van hydrofi ele polyurethaan prepolymeren 
(hypol). Hij maakt het aanbrengen van droge of vochtige make-up producten makke-
lijk doordat u heel makkelijk moeilijk te bereiken plaatsen op het gelaat kunt bereiken. 
Met het gepunte uiteinde kunt u plaatsen rond de neus en mond bereiken, en onder 
de ogen. Het gebogen oppervlak behandelt de gebogen zones van het gelaat zoals de 
neusvleugels en de kin. Deze spons biedt u een langdurige vlekkeloze afwerking en 
vermindert ook het verspillen van make-up. 

 PRIJS € 
  09045�61  3,90 

LATEX
FREE

 <�14�cm�> 

 DISPLAY - DIVA MAKE-UP BLENDER  
 De kalebasvormige spons gemaakt van hydrofi ele polyurethaanprepolymeren (hypol) vergemakkelijkt het aanbrengen van droge of vochtige 
make-upproducten zodat u moeilijk te bereiken zones op uw gelaat buitengewoon makkelijk kan bereiken. Het puntvormige uiteinde is 
geschikt voor delen rond de neus, mond en onder de ogen. Het gekromde oppervlak behandelt de neusvleugels en de kin. De onderkant van 
de spons is geschikt voor de bredere gebieden zoals het voorhoofd en de kaken. Deze spons biedt een vlekkeloze afwerking die langdurig 
meegaat en voorkomt dat er onnodig cosmetica wordt verspild. 
•  Verkrijgbaar per stuk, contacteer uw groothandelaar. 

 PRIJS € 
  09045�60  74,40 

LATEX
FREE

 Latexvrije sponzen, speciaal voor cosmetische toepassingen met vloeibare, poeder of 
crème make-up. Wasbaar en herbruikbaar. 

 PRIJS € 
  09045�00   46 x 46�mm   2 niet-latex sponsjes, vierkant  1,20 
  09045�01   44 x 52�mm   Niet-latex sponsje, rectangular  0,90 
  09045�03   60 x 75�mm   Niet-latex sponsje, schijfvormig  0,90 

 09045�00 

09045�01
09045�03

PRIJS

PRIJS
PRIJS

PRIJS

 LATEXVRIJE SPONZEN 
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Latexsponzen brengen de make-up heel snel en makkelijk aan zonder strepen. Deze wegwerpsponzen zijn perfect voor het aanbrengen van 
gelaatspoeders. Het resultaat is een vlekkeloze en gladde afwerking van de huid.

PRIJS €
09044�43 Ø�40�mm 1 Latex sponsje, vierkant 1,00
09030�33 Ø�70�mm 2 Latex sponsjes, schijfvormig 1,20
00016�54 Ø�70�mm 1 Latex sponsje, extra zacht 1,20
44215�51 Ø�75�mm Set van 8�latex make-up sponsjes 1,40

09044�43 / Ø�40�mm 09030�33 / Ø�70�mm

00016�54 / Ø�70�mm 44215�51 / Ø�75�mm

SILICONE SPONZEN

PRIJS €
09045�11 Ø�55�mm Roze        1,80
09045�12 70 x 50�mm Blauw        1,80
09045�10 66 x 40�mm Doorzichtig        1,80

09045�11 / Ø�55�mm

09045�12 / 70 x 50�mm

09045�10 / 66 x 40�mm

PRIJSPRIJSPRIJS

LATEX SPONZEN
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 OEFENHOOFD VOOR HET AANBRENGEN VAN WIMPERS  
 Oefenhoofd met dunne wimpers voor praktijkoefeningen met wimperextensions, wim-
perlifting en wimperpermanenten. Het kan ook worden gebruikt als oefenhoofd voor 
gelaatsmassage en voor het aanbrengen van valse wimpers en make-up. 

 PRIJS € 
  00027�70  28,90 

 Het oefenhoofd kan worden 
bevestigd op een statief 

voor�oefenhoofden. 

 OEFENHOOFDEN VOOR MAKE-UP 

 VISO  
 Deze oefenhoofdset om make-up- en wimperextensions te oefenen is de perfecte 
manier om het aanbrengen en de technieken van make-up en wimperextensions 
te leren. De set wordt geleverd met een basis zonder wimpers en een masker met 
wimpers voor alle soorten make-up oefeningen. De basis van de oefenhoofdset voor 
make-upoefeningen kan worden bevestigd op een statief voor oefenhoofden. 

 PRIJS € 
  00027�80  31,90 

 REVISO  
 Masker met wimpers om te gebruiken met de oefenhoofdset voor make-up oefeningen. 
•  Gemiddelde gebruiksduur bij normaal 

gebruik van make-up: 30-50 keer 
(gebruik een make-up remover op 
basis van olie)

• Gemiddelde levensduur bij normaal 
gebruik voor wimperverlenging: een-
malig gebruik (tenzij het mogelijk is 
om het haar te verwijderen zonder de 
wimpers uit te trekken) 

 PRIJS € 
  00027�85  13,90 

 OEFENHOOFDEN VOOR WIMPEREXTENSIONS 
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WATTEN, 
WEGWERPARTIKELEN 

& HYGIËNE

WEGWERPHANDDOEKEN, 
FOLIE EN TAFELHOEZEN 436

WATTEN, TISSUES & MINIDOEKJES 436

WEGWERPKLEDING VOOR 
HET�SCHOONHEIDSSALON 440

ACCESSOIRES VOOR BEAUTY 442



 ECO STYLE  
 Rollen met 150�geplastifi ceerde en gewatteerde handdoeken. 

 PRIJS € 
  43304�03   40 x 53�cm  17,90 

 ABSO  
 Rol van 56 papieren handdoeken voor maximale absorptie en 
bedbescherming. 

 PRIJS € 
  34001�00   47 x 55�cm  24,90 

 TISSUES & DOEKJES 

 ESTHETISCHE DOEKJES  
 Esthetische doekjes, 4� lagen, afmetingen 10 x 10�cm, +/- 35�gsm spunlace, uiterst 
zacht, 50�% viscose, 50�% polyester. 100 stuks in dispenserdoos. 

 PRIJS € 
  44215�65   10 x 10�cm  4,00 

 OOGMASKERS  
 Deze non-woven oogmaskertjes zorgen ervoor dat het product diep kan indringen in 
het gebied rond de ogen. Voor een stralende en gezonde blik. 40�% viscose, 60�% 
polyester. 

 PRIJS € 
  44215�40  3,70 

 PAPIEREN DOEKJES – 2-LAGIG  
 PRIJS € 

  44215�62  2,00 

150

 WEGWERP TAFELHOEZEN 
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 WATTENSCHIJFJES  
 Katoenen schijfjes voor het verwijderen van make-up. 

 PRIJS € 
  44215�56   120�pcs  2,00 
  44215�58   500�pcs  7,90 

 44215�56  44215�58 

 DISPENSER VOOR WATTENSCHIJFJES  
 Stijlvolle dispenser van acryl voor wattenschijfjes. 7�cm diameter. 
•  Wattenschijfjes niet meegeleverd. 

 PRIJS € 
  09025�38  8,50 

 Ø�7�cm 

 VIERKANTE WATTENSCHIJFJES VOOR 
HET VERWIJDEREN VAN MAKE-UP  

 PRIJS € 
  44215�57   7,5 x 7,5�cm  9,90 

300  WATTEN  
 Wattenstrips op rol voor schoonheidsbehandeling. 

 PRIJS € 
  44219�00   5 x 200�gr  18,90 

 WATTENSTAAFJES  
 Normale nageltip. 
•  Afgeronde katoenen punten 

met papieren steel. 
 PRIJS € 

  44215�73  1,80 

 WATTENSTAAFJES  
 Precisie + normale nageltip. 
•  Met gepunte  en afgeronde 

uiteinden en papieren steel, 
ideaal voor het retoucheren 

van make-up of het corrigeren 
van fouten. 

 PRIJS € 
  44215�74  2,00 

140

 WATTEN 
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 BODY WRAPPING FILM  
 Lichaamsomwikkelend folie voor modder- en kleibehandelingen. 

 PRIJS € 
  74202�02   2 x 1,7�m  23,90 

 WEGWERP TAFELHOEZEN 

 PROTECT TABLE  
 Rol beschermhoezen. 

 PRIJS € 
  34004�00   Small   50 x 38�cm  8,90 
  34005�00   Large   75 x 38�cm  12,90 

150

 34004�00 

 34005�00 

 WEGWERPFOLIES 
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 WEGWERPHOEZEN VOOR 
MASSAGEBED  
 35�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�13  12,90 

LATEX
FREE

 ZACHTE WEGWERPHOEZEN 
VOOR GELAATSKUSSEN  
 53�g/m3 - 30�% viscose, 70�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�16   Universal size  19,90 

 WEGWERPHOEZEN VOOR HOOFDSTEUN  
 20�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�17   Universal size  17,90 

 WATERBESTENDIGE 
WEGWERPHOEZEN VOOR TAFEL  
 30�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�19   193 x 91 x 15�cm  16,90 

 NON WOOVEN WEGWERPHOES 
MET ADEMHALINGSOPENING VOOR MASSAGETAFEL  
 30�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�18   200 x 80�cm  9,50 

 WEGWERPHOEZEN 
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 VERSTELBARE HAARBAND  
 Deze haarbanden zijn extra praktisch bij het nauwkeurig aanbrengen van make-up. 
Ze zijn bovendien erg hygiënisch aangezien u bij elke klant een nieuwe haarband kunt 
gebruiken. Past steeds dankzij de handige hechtingsstrips. 

 PRIJS € 
  74202�91  17,50 

 WEGWERP HAARBANDEN  
 Wegwerp haarbanden. 

 PRIJS € 
  74202�81  16,00 

 WEGWERP HAARKAPJES  
 Wegwerp haarnet. 

 PRIJS € 
  74202�72  14,00 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 WEGWERPHAARBANDEN 
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 GEZICHTSMASKER  
 Mondmasker dubbel gelaagd. 

 PRIJS € 
  74202�73  4,90 

 WEGWERPSTRINGS 

 WEGWERPSTRINGS  
 PRIJS € 

  74202�12   Wegwerptanga dames         14,00 
  74202�15   Wegwerptanga heren         21,95 

 74202�12  74202�15 

 WEGWERPPANTOFFELS 

 WEGWERPSLIPPERS  
 Open wegwerpslofjes - 50 paar. 
•  100� % polyester non woven; geen 

anti-slip 
 PRIJS € 

  74204�52  12,00 

PRIJS

PRIJS

 WEGWERP MONDMASKERS 
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 SPECIALE UV-BRIL  
 Speciale UV-bril. 

 PRIJS € 
  44825�50   Diverse kleuren  4,50 

 BAD-ACCESSOIRES 

 BADSPONZEN  
 Badspons. 

 PRIJS € 
  09060�37  2,00 

 BALENO  
 Badhandschoen. 

 PRIJS € 
  09060�41  2,90 

 UV-BRILLEN 
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*Accessoires niet inbegrepen

MINI VANITY 
Transparante koffer met aluminium structuur.*

PRIJS €
01500�81 27,90

INSTRUMENTENCASE MET SPIEGEL 
De musthave droomkoffer voor elke ambulante schoonheidsspecia-
liste. Deze koffer draagt al uw materiaal en bevat een grote spiegel 
- een werkstation en koffer in één. Dankzij de afzonderlijke compar-
timenten kunt u uw tools naar wens indelen en het lichte gewicht 
maakt het een plezier om mee te nemen.

PRIJS €
01307�60 53,90

TROLLEYKOFFERS
*Accessoires niet inbegrepen

TWO IN ONE BEAUTY CASE 
Praktische aluminium trolley, waarbij meerdere toepassingen mogelijk zijn. De boven-
ste organiser is afneembaar en beschikt over handige opbergvakken. De vaste kof-
fer op wielen biedt met zijn 8 compartimenten de nodige opbergruimte voor al uw 
makeup. Extra deksel met uitneembare spiegel.*
• De spiegel in het tweede deksel kan 

makkelijk worden verwijderd en kan 
rechtop staan dankzij de handige 
steun

• Het bovenste deel kan afzonderlijk 
worden gebruikt en heeft 4 handige 
inklapbare bakken

• De onderkant bestaat uit 8 draaibare 
vakken die nog meer opslagruimte 
bieden

PRIJS €
01500�43 239,90

TWO IN ONE BEAUTY CASE 
Handige, lichtgewicht, aluminium trolley in diamant-achtige decoratie. De topkoffer 
bestaat uit vier handige uitklapbare trays. De vaste case rolt op 4�multidirectionele 
wielen, is voorzien van een telescopische handvat en heeft een afneembare lade met 
8�moduleerbare compartimenten. Extra opslagruimte onderaan. Inclusief een extra 
deksel met een afneembare spiegel op een handige standaard. Afmetingen: 370 x 
225 x 660�mm

PRIJS €
01500�70 239,90

PRIJS

BEAUTYCASES
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 *Accessoires niet inbegrepen 

 NAIL ARTIST BAG  
 Praktische koffer voor alle Sibel benodigdheden. Groot opbergvak 
vanboven en meerdere kleine opberglades onderaan, voor al het klein 
gerief zoals: gels, Nail tips, Nail art, borstels,… Met schouderriem.* 

 PRIJS € 
  01500�59  114,90 

SHOULDER
STRAPS

 Zowel de ‘Nail artist bag’ als de ‘Make up artist bag’ schuiven via de extra band achteraan, over het handvat van de trolley. Zo 
heeft u nog meer opbergruimte, en toch maar 1 tas te vervoeren. 

 NAIL ARTIST TROLLEY  
 Trolley om alle beauty materiaal veilig mee te kunnen nemen. 
Bovenaan groot vak om een UV lamp of nagelfrees in op te bergen. 
Onderaan 8 uitschuifbare lades voor het kleiner materiaal. De extra 
zakjes aan de zijkanten zijn ideaal om fl essen in op te bergen. Zonder 
schouderriem.* 

 PRIJS € 
  01500�60  184,90 

 MAKE UP ARTIST BAG  
 Mooie zwarte nylon beauty tas met schouderriem. Meerdere uit-
schuifbare opbergvakjes en make up borstel vak bovenaan. Met 
schouderriem.* 

 PRIJS € 
  01500�58  109,90 

SHOULDER
STRAPS COSMETIC TROLLEY  

 Trolley koffer in nylon, versterkt met PVC aan de binnenkant. 
Verschillende opbergvakken voor al uw beauty materiaal. Zonder 
schouderriem.* 

 PRIJS € 
  01500�55  129,00 

 TROLLEYKOFFERS 
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AFSPRAKENBOEK 
Dankzij dit grote, niet gedateerde afsprakenboek is uw planning netjes en makkelijk te 
lezen. Er zijn 6 kolommen per pagina en 150 pagina’s in totaal. Met de afspraaktijden 
van 8 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds - in intervallen van 15�minuten - kunt u een 
gedetailleerd schema opstellen van uw volledige dag.
• Dikke cover • Gecoate spiraalbinding

PRIJS €
44212�70 6,50

TAFELSPIEGELS

TAFELSPIEGEL 
Deze lichtgewicht, draagbare make-up spiegel heeft een mooie hoogwaardige afwer-
king. Eenmaal ingeklapt is de spiegel volledig plat en gemakkelijk te dragen in elke 
reistas. Het compacte formaat is perfect voor elke mobiele kapper en schoonheids-
professional. Deze tafelspiegel is het perfecte cadeau voor elke speciale gelegenheid. 
1/1 ware reflectiespiegel.

PRIJS €
01303�81 24,5 x 18 x 2�cm 9,90
01303�91 24,5 x 18 x 2�cm 9,90

01303�81 01303�91

ORGANIZERS
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 CLEMENTINE  
 Praktische handspiegel, ideaal om klanten de resultaten van alle kan-
ten te laten zien. Gladde kunststof handgreep voor makkelijk gebruik. 
Vergroot niet. 
•  Ideaal voor professioneel 

gebruik of thuisgebruik
• Inclusief spleet om de spiegel 

op te hangen
• Licht 

 PRIJS € 
  01308�71   13 x 29�cm  2,50 

 LIME  
 Draagbare inklapbare spiegel met statief. Hij heeft het perfecte gewicht 
en de perfecte afmetingen om in uw tas te passen. Vergroot niet. 
•  Inklapbaar
• Ideaal voor onderweg

• Licht 

 PRIJS € 
  00027�16   13 x 27�cm  3,70 

 MAGIC MIRROR  
 Ronde spiegel met handgreep. Deze ronde spiegel is voorzien van een rubber randje. 
Zo kan je de spiegel geruisloos met het glas naar beneden neerleggen. 
•  Vergroot niet 

 PRIJS € 
  01307�3101   Ø�22�cm  18,90 

 VERGROTENDE HANDSPIEGELS 

 SAPOTA & PEACH  
 Spiegel, vergroot 3 keer. 

 PRIJS € 
  01308�51   Sapota   7,5 x 16�cm  1,60 
  01308�61   Peach   10 x 23�cm  1,80 

 01308�51  01308�61 

 HANDSPIEGELS 
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 PLUM  
 Spiegel, vergroot 3 keer. 

 PRIJS € 
  01309�41   Ø�15�cm  5,90 

 MANGO & PAPAYA  
 Spiegel met zuignappen, vergroot 5 keer. 

 PRIJS € 
  44201�30   Mango   Ø�17�cm  14,90 
  44201�31   Papaya   Ø�23�cm  26,90 

 44201�30  44201�31 

 CITRUS  
 Spiegel, vergroot 5 keer. Rechthoekige spiegel in acryl - staand, han-
gend of met handvat. 

 PRIJS € 
  01309�71   15,7 x 13,5�cm  18,90 

 COCONUT  
 Spiegel, vergroot 5 keer. Vierkante spiegel in acryl - staand of hangend. 

 PRIJS € 
  01309�51   15 x 15�cm  18,90 

 POMELO  
 Spiegel, vergroot 5 keer. 

 PRIJS € 
  44201�40   Ø�15�cm  21,90 

 LEMON  
 Spiegel, vergroot 5 keer. 

 PRIJS € 
  44201�41   Ø�21�cm  26,90 

 VERGROTENDE HANDSPIEGELS 
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ARGUS 
De Argus LED-lamp heeft een touch control om te kiezen uit 5 verschillende niveaus 
van lichtintensiteit. Het LED-licht is koud voor de beste verlichting en het vergrootglas 
zorgt voor een beter zicht. Het design met verstelbare arm biedt grote stabiliteit en 
gebruikscomfort. 5 dioptrie.

PRIJS €
73320�15 59,90

LED
72

 5 Watt

TAFELLOEPLAMP MET LED 
Tafelloeplamp voor kleine precisiewerkzaamheden.
• Loep Ø�10,2�cm
• 5 dioptrie

• Extra stootrand
• Verstelbaar

PRIJS €
73320�08 53,90

LED
48

 5 Watt

LED-LOEPLAMP MET KLEM 
Loeplamp met klem. Deze loeplamp heeft 36 SMD-led’s. Deze led’s zijn zeer robuust 
en hebben een nog langere levensduur dan de standaard led’s. Ze hebben geen lens 
en dat maakt dat de lichthoek veel groter is. Loep 9,5�cm en 3 dioptrieën op een flexi-
bele arm van 36�cm. Maximum breedte klem: 5�cm.

PRIJS €
73320�12 71,90

36
SMD
LED  7 Watt  660 Lumen

TAFELLOEPLAMPEN
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PREMIUM LED-LOEPLAMP 
Loeplamp met beweegbare arm – Ø�12,7�cm glaslens met beschermend deksel - 5 dioptrie – 60�leds voor helder licht -8W - met speciale 
stootrand – wordt geleverd met klem. Maximum breedte klem: 5�cm.

PRIJS €
73320�10 125,90

60
SMD
LED  760 Lumen  8 Watt

LED-LOEPLAMP D5 
Loeplamp, vergroot 5 keer - 45 SMD voor koud wit licht - 8W - 5 dioptrie - wordt geleverd met klem. Maximum breedte klem: 5�cm.

PRIJS €
73320�05 107,90

45
SMD
LED  760 Lumen  8 Watt

LOEPLAMPEN
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 WARM & KOUD LICHT LOEPLAMP  
 Deze loeplamp met dubbele belichting is ideaal om te gebruiken door schoonheidsspecialisten, make-up artiesten en nagelstylisten. Het heeft 
een dimbare koude en warme lichtfunctie, die zowel gelijktijdig als afzonderlijk kan worden gebruikt. De touch control is zeer eenvoudig te 
gebruiken. Deze loeplamp wordt geleverd met een klem die op een tafel kan worden bevestigd. Voor nog meer werkcomfort kan de loeplamp 
gebruikt worden met de apart verkrijgbare vloersteun van Sibel. 60 LED-lampen (30 koude + 30 warme lampen), 12W, 980 Lummen, 465 x 
85�mm. 
•  60 LED-lampen (30 koude + 30 warme lampen)
• 980 Lumen

• 465 x 85�mm. 

 PRIJS € 
  62001�05  99,90 

 STATIEVEN 

 PREMIUM STATIEF  
 Verzwaarde voet, enkel voor Premium loeplamp (7332010) – hoogte 
61�cm – wielen voor gemakkelijke verplaatsing. 

 PRIJS € 
  73320�11  79,90 

61
 c

m
 

Ø 61 cm 

 ON THE GROUND  
 Verzwaarde voet voor de LED loeplamp D5 (7332005) en de Square 
loeplamp (7332009) – hoogte 72�cm - uitgerust met wieltjes zodat hij 
makkelijk te verplaatsen is. 

 PRIJS € 
  73300�02  75,90 

72
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Ø 66 cm 

 LOEPLAMP WARME & KOUDE LICHT 
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 GRACE ONTVANGSTBALIE  
 Verwelkom uw klanten in stijl en geef de perfecte eerste indruk met deze Sibel-onthaalbalie. Gemaakt van hoogwaardig MDF-hout en met een 
bovenkant van gehard glas met veel nuttige opbergruimte en een displaygedeelte. 

 PRIJS € 
  73108�60  599,90 

 VERKOOPSDISPLAY 

 TOONKAST MET LED VERLICHTING  
 Dit wandmodel is gemaakt in gelamineerd wit met acryl planken (5�mm) en witte LED-verlichting. De planksteunen zijn verstelbaar. 
•  Snoer van 2,5�m • Gewicht : 9,25�kg 

 PRIJS € 
  73007�60  249,90 

 BALIEMEUBELS 
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 ISALINE  
 Klantenstoel met hoge dichtheid schuim, kwaliteitsstoffering, verchroomde round 
base en gasveer. Grote zithoek met zacht zitkussentje biedt superieur comfort voor 
uw klanten. 

 PRIJS € 
  73007�55  279,90 

 NATHALIE  
 Opvouwbare make-up stoel met zwarte metalen afwerking en nylon zitting. Perfect 
voor professionele make-up artiesten dankzij de universele maat en de trendy look en 
feel. Makkelijk te transporteren. 

 PRIJS € 
  73007�53  139,90 

 FEMKE  
 Stoel voor schoonheidsspecialiste of klant. Gemaakt van schuim met een hoge dicht-
heid, hoogwaardige stoffering en stiksels. Roestvrijstalen armleuningen en frame, ver-
chroomd ijzeren vijfsterrenvoet met zwarte nylon wielen. 

 PRIJS € 
  73007�54  249,90 

PRIJS

PRIJS

 SALONSTOELEN 

 SALONSTOELEN  /  BEAUTY- & NAGELSALONMEUBILAIR |   459



ANNI 
Stoel voor schoonheidsbehandelingen. Verbindingsstuk & voet in aluminium. 
Doorzichtige wielen.

PRIJS €
01702�08 129,90

Ø 52 cm

50 - 70 cm

5,5 cm

36 cm 29 cm

DEBORAH 
Stoel voor schoonheidsbehandelingen. Verbindingsstuk & voet in aluminium. 
Doorzichtige wielen.

PRIJS €
01702�09 109,90

38 cm 30 cm

Ø 50 cm

50 - 70 cm

5 cm

BEAUTY 
Krukje voor schoonheidsbehandelingen met gaspomp en voet in chroom - zitting 9�cm 
dik.

PRIJS €
01702�05 109,90

Ø 34 cm

Ø 52 cm

58-84 cm

9 cm

PRIJS

PRIJS

KAPPERSFIETSEN VOOR SALON
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 BEAUTY COMFORT  
 Krukje met rugleuning, en een in de hoogte verstelbare voet. 

 PRIJS € 
  01702�06  129,90 

Ø 34 cm

Ø 52 cm

48-61 cm

9 cm

 ZITJE  
 Deze zadelvorm geeft extra comfort door de benen te ontspannen en 
zorgt voor een betere zithouding. 

 PRIJS € 
  01706�03  119,90 

Ø 41 cm

Ø 60 cm

52-67 cm

 MULTIFUNCTIONELE ZADELSTOEL  
 Extra brede gespleten zadelstoel met vergrendelbare kantelfunctie 
naar voren en naar achteren voor optimaal comfort en zorgt voor een 
gezondere zithouding. 

 PRIJS € 
  01720�01  179,90 

 KAPPERSFIETS MET ZWENKBARE RUG  
 Ideale kappersfi ets voor multitasking schoonheidsspecialisten, omdat 
de rugleuning 360° draait en zo een armsteun wordt. De hoogtever-
stelling door middel van een cirkelvormige stang maakt het mogelijk 
de hoogte vanuit elke positie op de kappersfi ets aan te passen. 

 PRIJS € 
  01720�00  159,90 

PRIJS

PRIJS PRIJS

 KAPPERSFIETSEN VOOR SALON 
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STANDAARD 
Roltrolley met 3 bakjes en houder voor de wasbak (inbegrepen).

PRIJS €
73132�00 139,90

VIOLA 
Drie open rekken, ideaal voor het opbergen van schoonheidsartikelen. In de kleine 
lade aan de bovenkant worden de accessoires opgeborgen. Deze trolley is gemaakt 
van mat glas met wit metalen frame en wielen.

PRIJS €
73132�01 119,90

CIREA 
Speciale servicetrolley voor schoonheidsbehandelingen en ontharing. Wordt leeg 
geleverd.

PRIJS €
60024�01 279,90

PRIJS

PRIJS

PRIJS

BEAUTYTROLLEYS
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 BEAUTY-TROLLEY LUXE  
 Sterke en praktische trolley, ideaal voor het opbergen van 
schoonheidsproducten. 

 PRIJS € 
  73007�40  199,90 

 BEAUTY TROLLEY  
 Compacte trolley met laden van MDF en metaal. 

 PRIJS € 
  73007�43  189,90 

 TANIA  
 Trolley van gehard glas en een metalen frame. 

 PRIJS € 
  73132�02  149,90 

 HALLE TROLLEY MET UV-REINIGINGSLADE  
 Trolley in MDF met 3�laden. De bovenste lade heeft een UV-licht om 
uw gereedschap schoon te houden. Grote onderste lade om uw pro-
ducten in op te bergen. 

 PRIJS € 
  73007�41  369,90 
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40 cm 

64 cm 

PRIJS PRIJS

PRIJS PRIJS

 BEAUTYTROLLEYS 
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 MANICURESTOEL  
 All-in-one manicure zitje. Luxueuse stijl en hoogstaande afwerking. 

 PRIJS € 
  73007�39  329,90 

 MICHÈLE  
 Manicurewerkwagentje - afneembare polssteun en 3 opberglades. 

 PRIJS € 
  73007�32  159,90 

 ESTHER  
 Manicurezittafel met werkblad. 

 PRIJS € 
  00008�0101  199,90 

PRIJS

 MANICURE KAPPERSFIETSEN 
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 MANICURE STATIONS 

 NAIL STATION II  
 Manicuretafel met 8�lades. MDF en metaal. 
•  Tussenbreedte: 51�cm. 

 PRIJS € 
  73106�31  389,90 

51 cm 

 VIVIAN  
 Witte houten manicuretafel met kastje (3�laden)op 4 wieltjes en ruimte voor UV lamp. 
Voorzien van kabel geleiders en handsteun kussen. 
•  Tussenbreedte: 51�cm. 

 PRIJS € 
  73106�40  289,90 

51 cm 

 ROXANNE  
 Manicurezittafel met werkblad. 

 PRIJS € 
  00008�0102  199,90 

78
 c

m

45 cm

120 cm

PRIJS

PRIJS

 MANICURE KAPPERSFIETSEN 
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45 cm

112 cm

93 cm

48 cm

74
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m
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m

 

93 cm 

48 cm 

 LOUISE  
 Luxe manicure tafel met gebogen tafelblad in getemperd glas met 2�glazen legbladen. 
Gemonteerd op 2 kastjes elk met 2 schiufl aden en elk op 4 wieltjes. 
•  Tussenbreedte: 51�cm. 

 PRIJS € 
  73106�30  449,90 

51 cm 

 MARGOT  
 Manicuretafel met geïntegreerde stofzuiger (30 Watt) en ladenblok - kussen, lamp en 
tray inbegrepen. 

 PRIJS € 
  73106�10  559,90 

50 cm 

 MANICURETAFEL  
 Manicuretafel met ladenblok - exclusief lamp en kussen. 

 PRIJS € 
  73106�00  329,90 

50 cm 

PRIJS

PRIJS

PRIJS

 MANICURE STATIONS 
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80
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m

116 cm

42 cm

AMELIE 
Manicuretafel met afzuigfunctie. Deze manicuretafel van topklasse biedt al wat u nodig heeft! De bovenkant is gemaakt van getemperd glas 
en heeft een handsteun en een ingebouwde stofafzuiger. Er zijn genoeg vakken om al uw instrumenten op te bergen en de tafel is perfect 
uitgerust om al uw elektrische toestellen te plaatsen tijdens de manicurebehandeling.
• De uithardingslamp is aan de beide zijden open voor een gemak-

kelijke toegang.
PRIJS €

73106�14 549,90

ALICE 
Praktische en functionele 2-in-een manicuretafel met wegklapbaar werkblad en opslagmeubel. Het opslagmeubel is gemaakt uit MDF en 
bestaat uit een lade met indeling voor producten,een schuifladeblok met twee legborden en een handsteun. De bovenste lade kan volledig 
worden uitgenomen om als display van producten dienst te doen op de werktafel.

PRIJS €
73106�13 269,90

45
 c

m

42,5 cm

77 cm

51 cm

51 cm

45
 c

m

110,5 cm

77 cm

PRIJS

PRIJS

MANICURE STATIONS
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UITKLAPBARE MANICURETAFEL 
Deze draagbare moderne manicuretafel wordt geleverd met handige draagzak en is ideaal voor schoonheidsspecialistes aan huis.
• Inklapbaar in een handomdraai, met extra rubberen bescherming 

tegen beschadiging tijdens het vervoer.
• Inclusief zacht manicurekussen.

PRIJS €
73106�20 139,90

76
 c

m
 

82 cm 

43 cm 

ACCESSOIRES VOOR NAGELSTATIONS

HANDKUSSENTJE 
Handkussentje voor professioneel gebruik in kunstleer. Praktisch en comfortabel in gebruik.

PRIJS €
73108�00 29,90

3,
5 

cm

42 cm

9 cm

PRIJS

MANICURE STATIONS
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 PEDICURE STATION  
 Alles wat u nodig heeft voor een pedicure - hydraulische zitting met voetbadbakje en verstelbare beensteun. Inclusief lage kappersfi ets en 
beensteun, voetbad niet inbegrepen. 

 PRIJS € 
  73007�26  519,90 

36,8 kg

 VOETSTEUN  
 Draagbare en in de hoogte regelbare beensteun voor pedicure. 

 PRIJS € 
  73007�27  54,90 43

 - 
68
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m

11
3-

11
8 

cm
 

113 cm 

62 cm 

PRIJS

PRIJS

 PEDICURE STATIONS 
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 LIGHT & ROLL  
 Professioneel bed voor schoonheidsbehandelingen met verwijderbaar gezichtsgedeelte. De lichte maar stevig stabiele constructie is praktisch 
en gemakkelijk hanteerbaar. 
•  Hoekbescherming om transportschade te voorkomen • De verchroomde en stalen poten zijn in hoogte verstelbaar van 

66�cm-83�cm voor een comfortabel gebruik. 
 PRIJS € 

  73090�00  339,90 

66
-8

3 
cm

 

190 cm 

65 cm 

 LIGHT & ROLL TRANSPORTZAK OP WIELTJES  
 Light & roll transportzak op wieltjes. 

 PRIJS € 
  73090�0008 16,90

80
 c

m
 

103 cm 

20 cm 

PRIJS

 PEDICUREBEDDEN 
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 SONIA  
51 kg

 Een elektrisch schoonheidsbed met 3�motoren om de hoogte, de rugleuning en de hoek van de voetsteun perfect te verstellen. Kan ook vol-
ledig plat voor massages. Verstelbaar kussen en comfortabele ademruimte. De armsteunen worden omhoog getild om de klant gemakkelijk 
in en uit bed te laten stappen. 

 PRIJS € 
  73007�56  1399,90 

 SYLVIE  
46 kg

 Een elektrisch schoonheidsbed met één enkele motor. De motor past de hoogte aan, terwijl de rugleuning en de voetsteun eenvoudig met de 
hand kunnen worden versteld. Kan ook volledig plat voor massages. Verstelbaar kussen en comfortabele ademruimte. 

 PRIJS € 
  73007�57  999,90 

 PEDICUREBEDDEN 
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 LAURA  
 Multifunctionele schoonheidsstoel om te vormen tot bed. Met hydraulische pomp om de hoogte te verstellen, extra comfortabele stoel met 
afneembare hoofdsteun en gezichtssteun. 

 PRIJS € 
  73007�20  649,90 

51 kg

 ANGELICA  
 Fauteuilbed voor schoonheidsbehandelingen multigebruik - verstelbaar hoofd- en voetengedeelte, zeer comfortabele zit. Gezichtsopening en 
verwijderbare hoofdsteun. 

 PRIJS € 
  73007�22  359,90 

21,5 kg

72
 c

m
 

185 cm 

63 cm 

60
-77

 cm
 

185 cm 

63 cm 

 PEDICUREBEDDEN 
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 LORENZO  
 Zeer licht maar stabiel massagebed in aluminium. Verstelbare rugleuning met gezichtssteun. Inclusief opblaasbaar kussen en beschermhoes. 
•  Regelbare hoogte 66�cm - 86�cm • Trolleykoffer apart verkrijgbaar ref. 73140123 

 PRIJS € 
  73090�01  199,90 

100 kg

max

66
-8

6 
cm

 

184 cm 

62 cm 

 MASSAGEBEDDEN 
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 ZEN MASSAGE BED  
 Massagebed van hout met een donkere afwerking. In hoogte verstelbare poten en extra dikke vulling met een ingebouwd gezichtskussen. 
Rugleuning is manueel verstelbaar. Het bed is voorzien van 2�laden onderaan en wordt geleverd met een handig bijpassend houten opstapje. 

 PRIJS € 
  73007�36  899,90 

46 kg

 TROLLEY ZEN  
 Bijpassende trolley voor het zenbed met een lade. 

 PRIJS € 
  73007�38  239,90 

30 kg max 11,5 kg

76
 c

m

56 cm

43 cm

69
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m

184 cm

70 cm

 MASSAGEBEDDEN 
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 RAFAËL  
 Draagbare massagetafel met vulling van 6,3�cm en afgeronde hoeken. Afgewerkt met Shiatsu ontspanningskabels en gemaakt van Europees 
beukenhout. Verstelbare gezichtshouder, luxe armleuning en transporttas zijn inbegrepen. 
•  Afgeronde hoeken met extra versteviging voor optimale bescher-

ming tijdens elk vervoer.
• Inklapbaar in enkele seconden. Sloten in brons.

• De verstelbare gelaatssteun en de extra grote, luxueuze armsteun 
zijn inbegrepen. 

 PRIJS € 
  73101�11  369,90 

14,7 kg

60
-8

5,
5 

cm
 

184 cm 

71 cm 

 ACCESSOIRES VOOR BEDDEN 

 STEP ON  
 Opstapje - 2 treden (20-36�cm). 
•  Het duurt enkele seconden om te vouwen. Bronzen sloten. 

 PRIJS € 
  73007�31  79,90 

36
 c

m

20
 c

m

 MASSAGEBEDDEN 
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RUSTKUSSEN 
Half rond kussen - lang model.
• Verstelbare gezichtssteun en luxe arm-

leuning inbegrepen.
PRIJS €

73108�02 64 x 9 x 15�cm 15,90

NEK-RUSTKUSSEN 
Half rond kussen - kort model.

PRIJS €
73108�03 33 x 9 x 15�cm 11,90

ROLL MINI 
Rond kussen - kleine diameter.

PRIJS €
73108�04 Ø�15�cm x 64�cm 23,90

PRIJS

PRIJS

PRIJS

KUSSENS
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 WEGWERPHOEZEN 
VOOR MASSAGEBED  
 35�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�13   102 x 215�cm  12,90 

LATEX
FREE

 ZACHTE WEGWERPHOEZEN 
VOOR GELAATSKUSSEN  
 53�g/m3 - 30�% viscose, 70�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�16   Universal size  19,90 

 WEGWERPHOEZEN VOOR HOOFDSTEUN  
 20�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�17   Universal size  17,90 

 WATERBESTENDIGE 
WEGWERPHOEZEN VOOR TAFEL  
 30�g/m3 - 100�% polyester. 

 PRIJS € 
  74202�19   193 x 91 x 15�cm 16,90

 NIET-GEWEVEN WEGWERPHOES 
MET ADEMHALINGSOPENING  
 30�g/m3 - 100�% polyester. 
•  Met een dwarsopening om te ademen 

 PRIJS € 
  74202�18   200 x 80�cm  9,50 

 HOEZEN 
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UITLEG ICONEN

RPM

10 000
 Toeren per minuut 

 Vederlicht 

 Stuks per verpakking 

 Minimale afname: 10 stuks 

 Geschikt voor reizen 

 Magnetisch 

METAL /
STAINLESS  Roestvrij staal 

 INOX - roestvrij staal 

 Polyurethaan - PU 
(alternatief voor leder) 

 Harde kunststof 
(polyvinylchloride) 

 Kunststof polypropyleen 

 100% katoen 

SILICONE  Silicone 

LATEX  Latex 

LATEX
FREE  Latex vrij 

 Nikkelvrij 

Ionic  Ionische werking voor glad, 
glanzend en statisch-vrij haar 

 2 snelheden / temperaturen 

 Universele handschoenen - 
één maat 

 Manuele timer 

 Digitale timer 

Digital

Display
 Digitale display 

 Koele nevelfunctie : 
Zo�wordt het haar nóg 
meer gehydrateerd en krijgt 
u�glanzend en gezond haar 

 Snijkop: roestvrij staal 

 Snijkop: titanium 

 Snijkop: keramiek 

 Snijkop: titanium/keramiek 

KERATIN
+ ARGAN

 Opzetstuk: keratine + argan 
gecoat 

 Siliconen pinnen 

 1,5 uur oplaadtijd, 
2�uur�werktijd 

 Gehard staal: 420 C - voor 
extra stevigheid en maximale 
duurzaamheid 

 Japans roestvrij staal van 
440 C 

 Japans roestvrij staal van 
AUS8 

 Roestvrij staal van 440 C 

 De tefl on groeven garanderen 
een vlotte en duurzame 
werking van de spil 

 Polyurethaan - PU 
(alternatief voor leder) - 
Croco 

 Rockwell meting 

 Voor rechtshandigen 

 Voor linkshandigen 

 Verwijderbare vingersteun 

 Rechte schaar met 
1�microgestand snijblad 
en�1�gepolijst snijblad 

 Concaaf geslepen 
kappersschaar 

 Antistatisch 

 Onbreekbare kam 

 Kam uit aluminium 

 Kam uit carbon 

 Kam uit polypropyleen 

 Kam uit natuurlijk rubber 

 Kam uit bamboo 

 Snijhoogte: 8 mm 

 Flexibele haartjes op drie 
verschillende hoogtes 
om optimaal ontknopen 
te�verzekeren zonder 
het�haar te beschadigen 

 7 rijen borstelpinnen 

 Pneumatische borstel 

 Aluminium/keramische 
borstelhuls 

 Toermalijn borstelhuls 

Ionic  Ionische borstelhuls 

 Handvat: hout 
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 Met drukknopen 

 Kaplaken met zakken 

 Handdoek met fi jne lussen 
(waardoor je kam niet blijft 
haken) 

 Rubber stop - past op alle 
klemstatieven 

 Menselijk haar 

 50% menselijk haar / 50% 
synthetisch haar 

 Haardichtheid 

 Haarbestendig 

 Bagageband in nylon 

SHOULDER
STRAPS

 Bagageriem inbegrepen 

 5 jaar garantie op de pomp 

5
YEAR

WARRANTY
 5 jaar garantie op de kraan 

 Sokkel in aluminium 

 Sokkel in nylon 

 Medium pomp 

 Large pomp 

 1 jaar garantie 

 Geschikt voor het gezicht 

 Geschikt voor het lichaam 

 Gebruik een half tweezijdig 
mes (Feather of Sibel) 

 Gebruik een volledig 
tweezijdig mes (Feather of 
Sibel) 

80% cotton
20% polyester  80% polyester, 20% katoen 

 100% sterk polyester 

2 YEAR
WARRANTY  2 jaar garantie op de pomp 

 Dassenhaar van goede 
kwaliteit - 4 sterren 

 Haak inbegrepen 

 Kunststof polystyreen 

 Kunststof (ABS: acrylonitril 
butadieen styree) 

 Met bijzonder goede grip 

 Handschoenen in paren, 
linker- en rechterhand 

 Universele handschoenen - 
één maat 

 Kunststof (polyetheen- 
tereftalaat) 

 100% polyester, 
waterafstotend 

 100% polyester, een 
ademend materiaal dat 
waterafstotend en makkelijk 
te onderhouden is 

 Slangenrelief 

 Met sluitlint 

 Met klikgesp 

 Met sluithaak 

 Handvat: ABS 

 Handvat: antislip 

 Handle: extra grip 

 Handvat: PP 

 Handvat (vorm van een 
rattenstaart): hout 

 Handvat: silicongel 

 Handvat: softtouch 

 Keramische borstelhuls 

Tourmalin
Ceramic  Keramische / toermalijn 

borstelhuls 

 Wildzwijn haar / nylon haar 

 Wildzwijn haar 

 Synthetische pinnen 

 Metalen pinnen 

 Snijkop: carbon 

 Kam uit rosewood 

 De gel tussen de handen 
wrijven om deze op 
te�warmen 

 Verspreid over het haar 

 Scheerkwastje met 
borstelharen van zwijnenhaar 

 Voldoet aan de Europese EN-
norm EN 170 
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 De haren van de kwast 
bestaan uit dassenhaar 

 De haren van de kwast 
bestaan uit geitenhaar 

 De haren van de kwast 
bestaan uit ponyhaar 

 De haren van de kwast 
bestaan uit eekhoornhaar 

660 Lumen
 Totale hoeveelheid zichtbaar 
licht die de lichtbon in alle 
richtingen uitstraalt 

 Voldoet aan de Europese EN-
norm voor oogbescherming: 
CE EN 166 EN 168 S-F 

 De haren van de kwast 
bestaan uit sabelmarterhaar 

 Infrarood werking 

 100% synthetisch haar 

 C-wimpers: sterke lift 

 J-wimpers: natuurlijke lift 

 De haren van de kwast 
bestaan uit koehaar 

NON
WOVEN

 Materiaal dat geweven noch 
gebreid is 

 Epileerpincet met schuine 
bek 

 Nagelvijl grit 

 Nagelvijl grit 

 Geschikt voor naturelle 
nagels 

 Geschikt voor kunstnagels 

 CE: Europese conformiteit 
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DA Pris uden moms, tilbuddet gælder så længe lager haves. Ansvarlig redaktør: Eric Kandjee, Sinelco International Bvba: Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, Belgien.

We leggen de grootst mogelijke zorg aan de dag om te voorkomen dat er fouten voorkomen in deze catalogus. Mochten er fouten zijn, zullen we u inlichten wanneer u uw bestelling 
plaatst. De getoonde prijzen zijn indicatief, we zullen de exacte prijs berekenen wanneer u uw bestelling plaatst. Foto’s zijn niet contractueel bindend. Onderworpen aan wijzigingen 
wegens drukfouten. Binnen de limieten van de beschikbare voorraad.
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