S
al
o
ns

Czech & slovak

Výjimečný
design

B

ýt vlastníkem nádherného
kadeřnického salonu, s výjimečným
interiérem, ve kterém se cítí dobře
jak klient tak kadeřník, to je snem
každého kadeřníka či kadeřnice.
A sny bychom si měli plnit.
Mezinárodně uznávanou značkou
v kadeřnickém světě je značka MALETTI GROUP,
která umožňuje vybavení kadeřnických
a kosmetických interiérů v celé řadě stylů a
cenových variant. Výhodou je opravdu velmi široký
záběr kadeřnických křesel, mycích boxů, obsluh a
zrcadel, kadeřnických vozíků a dalších doplňků
různých tvarů, materiálů a barev. Nábytek navrhují
zkušení a světoznámí designéři a při práci a
zařizování salonu se využívají různé moderní
technologie (masáže, chromoterapie, úsporné
systémy, ekologické prvky). Pokud chcete mít svůj

salon opravdu luxusní, je pro vás Maletti to pravé
vybavení. Maletti ale nabízí i ekonomické linie
nábytku, navíc v různých promo nabídkách, a
ekonomicky se tak zpřístupňuje každému salonu.
Na českém a slovenském trhu nábytek Maletti
nabízí společnost BEAUTY SERVIS GROUP s. r. o.,
která je zde výhradním distributorem. Nejedná se o
běžný velkoobchod, ale o společnost, která se staví
za zájmy kadeřníků a kadeřnic a podporuje jejich
rozvoj v různých směrech. Má více než 20 let
zkušeností v kadeřnickém sektoru. Každému salonu
pomůže s výběrem vhodné varianty vybavení a
připraví nabídku na míru, včetně 3D projektu.
Nejoblíbenější nábytek Maletti si můžete také
prohlédnout v pražském showroomu Maletti
(Českomoravská 1181/21, Praha 9). Uvádíme
ukázky realizací třech českých a slovenských
kadeřnických salonů vybavených nábytkem Maletti.
www.beautyservis.cz.

Slovakia

Maximální
relaxace

V

lado Horňák - HAIR SALON,
Bratislava. Místo, působící na vás
svou osobitostí a moderním
designem, který využívá technologie
zaručující maximální relaxaci klienta,
taký je tento salon. Interiér zahrnuje
materiály jako sklo a hliník, které působí
velmi čistě a prostorně. Důraz je zde kladen
zejména na dokonalý soulad kvality, funkčnosti

a krásy. Pevná konstrukce nábytku s kovovými
područkami je podtržena detaily v podobě
drobných pírek. Spolu s kombinací světlých barev
na vás tak přenáší pocit lehkosti bytí. To vše se zde
snoubí jak vizuálně, tak pocitově s
nadstandardní péčí v podobě chromoterapie, která
přináší relaxaci „pro všechny smysly“. Salón se tak
zcela odlišuje od většiny běžných salónů a zaručuje
klientům jedinečný zážitek.
www.vladohornak.sk

Interiér salonu Vlada
Horńáka -Hair
Salon- zahrnuje
materiály jako sklo a
hliník, které působí
velmi čistě a prostorně.
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3D mozaiky
Shan
Rahimkhan
na stěně
otvára
a
druhý salón
zrcadlové
plochy,
v Berlíne,
v které
naobrazy
se
Kurfürstendamm
odráží a tříští
195, v originálnej
budove zo šesťdesiatych
rokov.

CZECH

Geometrické
tvary

K

ombinace oválné klenby a nik, podtržené
moderní tapetou se svislými pruhy...to
vše je dominantou tohoto salonu. Opticky
se tak prostor oddělí a zdůrazní stěžejní
místa, jako recepce a pracovní část.
Kombinace stříbrných ploch zrcadel a detailů,
tvoří interiér lehce futuristickým. Surrealistické
prvky v podobě stříbrných zrcadel, závěsů či

designově tvarovaných opěradel křesel, navozují
pohyb inspirovaný obrazem “Tekuté hodinky”
Salvadora Dalího. Tvar křesel navíc propojuje
zónu kadeřníka a klienta. Interiér navozuje pocit
příjemné a vstřícné atmosféry, podtržený osobním
přístupem, který je pro salon stěžejní.
www.jarkacechova.cz

I

nteriér propojuje čistý industriální
design, který vychází ze základních
prvků vody a země.
Tyto detaily pak přímo kontrastují s
dominantní červenou barvou, provázející
celý moderní salón. Díky využití kovových
momentů ve formě kovové 3D mozaiky na stěně
a zrcadlové plochy, v které se obrazy odráží a

tříští, se místnost stává interaktivní a stále hravou.
Návštěvníkovi se tak naskýtá pocit moderního
a neotřelého designu plného pohybu. A podobný
zážitek si odnáší i z kadeřnického umění, které je
neopakovatelnou součástí tohoto
salonu.
www.salonframesi.cz

CZECH

Industriální
design

Kombinace stříbrných
ploch zrcadel a detailů,
tvoří interiér lehce
futuristickým.

adloremter
102 design
124

adloremter

125

