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TONDEO BARBER'S TOOLBAR

ENERGIA NA CAŁY DZIEŃ
Zdaniem barbarskich ekspertów, którzy już
mieli tę maszynkę w ręku, będzie to hit
sezonu. Wygodna, wytrzymała i świetnie
wyglądająca. Tondeo Duke świetnie sprawdzi
się w każdym salonie barberskim.
Za chłodnym designem w stylu retro kryje się
najnowocześniejszy, bardzo wydajny, mocny i
wyjątkowo cichy silnik magnetyczny z
podwójnym wahaczem. Duke wyposażony jest
w sześć nakładek dających możliwość długości
cięcia od 3 do 25 mm. Dzięki temu Duke
będzie niestrudzonym towarzyszem barberów
przez cały dzień pracy.

DUKE
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Duke posiada precyzyjne ostrza wykonane z
chromowanej stali węglowej. Przewód
zasilający ma długość 2,80 m.

OSTROŚĆ I PRECYZJA
Już sam niezwykły, stylowy wygląd czyni
te nożyczki wyjątkowymi. Ostrza tych
nożyczek stworzono tak, że łączą w
sobie cech, o których marzyli barberzy,
a których jeszcze nigdy nie było na
rynku.

EARL OFFSET 7.0

Ostrze FADE-BLADE posiada ultra małe
ząbkowanie, dzięki któremu nożyczki
nie osuną się podczas strzyżenia, a
równocześnie efekt cięcia jest bardzo
gładki i subtelny. Druga część ostrza
umożliwia natomiast perfekcyjne cięcie
ślizgiem.
Do tego najwyższej klasy stal, wygodna
budowa offset i wielkość 7”, czynią
nożyczki EARL perfekcyjnym
narzędziem pracy barberów.

EARL
PERFEKCYJNA DO
GOLENIA I KONTURÓW
Brzytwa KINGSGUARD to idealne
narzędzie dla lubiących klasę barberów.
Zaprojektowana specjalnie dla ich
potrzeb posiada ostrze, które pozwala
golić całą jego długością. Pozbyto się
osłonki zabezpieczającej róg brzytwy,
dzięki czemu można nią jeszcze
wygodniej pracować nad konturami.
KINGSGUARD posiada idealny rozmiar,
wagę i jest perfekcyjnie wyważona. To
spełnienie marzeń każdego barbera.

KINGSGUARD
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KINGSGUARD jest kompatybilna z
ostrzami TCR, przecitymi na pół.

NOWY KOLOR JAGUAR
PASTELL PLUS
Do lubianej i bardzo popularnej serii nożyczek
Jaguar Pastell Plus dołączył nowy kolor. To
urocza mięta, która będzie ozdobą każdego
salonu fryzjerskiego.
Nożyczki z serii Palstel Plus posiadają
metaliczną powłokę , która zapewnia ochronę
osobom z alergią na nikiel. Fryzjer może
samodzielnie kontrolować docisk śruby dzięki
systemowi regulacji VARIO. Zrobione są z
bardzo wytrzymałej stali, którą jest hartowana w
systemie Fiordur w bardzo niskiej temperaturze.
Produkowane są w uniwersalnym rozmiarze 5,5
cala.
Miętowe Jaguar Pastell Plus są dostępne w wersji
klasycznej oraz offset – przedłużonym
ramieniem, co pomaga zmniejszyć zmęczenie
dłoni fryzjera. Do wyboru są degażówki – 40
zębów degażujących oraz nożyczki idealne do
pracy techniką ślizgu.

PASTELL PLUS MINT

SUSZENIE W DOBREJ
CENIE
Ekonomiczna suszarka Jaguar HD Calima, to
praktyczne, wygodne i mocne urządzenie w
bardzo atrakcyjnej cenie. Posiada moc 2200 W i
zapewnia wydmuch powietrza 29,4 litra na
sekundę. Regulacja dwóch mocy nawiewu i
czterech ustawień temperatury zapewnia dużą
swobodę i komfort pracy. Suszarka waży
zaledwie 515 gramów i jest bardzo wygodna
zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych osób.

CALIMA
WYCZESANE CZESANIE
Ukochany przez fryzjerów zestaw grzebieni
z serii A teraz w nowych kolorach – szalonej
mięty i soczystej pomarańczy.
W zestawie jest dziewięć grzebieni –
odpowiednich na praktycznie każdą okazję.
Posiadają systemy jonizujące i antystatyczne.

MINT & ORNAGE

MINT & ORNAGE

GRANATOWY SZYK

Zestaw flagowych maszynek Ermila - Motion
i mniejsza wersja - trymer Motion Nano. Tym
razem w oszałamiającym granatowym
kolorze Midnight Blue. Sprawdzony i
doceniany przez fryzjerów na całym świecie
sprzęt.
Zestaw zawiera dwie maszynki, aluminiową
walizeczkę, zestaw nakładek i akcesoriów do
konserwacji maszynek.

MOTION I NANO MIDNIGTH BLUE
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