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avrhl ji team Stefano a Elisa 
Giovannoni, který můžete znát i pro 
jeho úspěšnou práci pro značky Fiat, 
Henkel, Siemens, 3M a řadu dalších. 
V kolekci využívá ohýbané dřevo a 
vznikají trojrozměrná křesla, která 
díky svému rafinovanému tvaru 

můžeme postavit kamkoli do interiéru. Takto 
upravené dřevo doplňuje čalounění. Propojení 
dvou uvedených materiálů, inspirované tradičními 
koženými křesly, je zárukou pohodlného a 
příjemného sezení. Zkrátka, cítíte se v nich jako 
doma. 
Mycí boxy přichází s novým konceptem, který na 
uživatele působí exkluzivně a komfortně. Možná 
vás při pohledu na box napadne kabina v letadle. 
V salonu lze box, podobně jako křeslo, umístit 
libovolným způsobem. Mycí mísa má velkorysý 
tvar, křeslo je doplněno funkcemi pro zvýšení 
pohodlí a odpočinku klienta. Elektricky ovládaný 
zdvih nohou, ovládání polohy křesla až do 
horizontální polohy, vzduchová masáž, to vše lze 
využít pro rozšíření nabídky služeb kadeřnictví. 
Ke kolekci patří samozřejmě i zrcadla zasazená do 
dřevěného rámu připomínající elegantní 
krejčovská zrcadla. 
Značka MALETTI navrhuje a vyrábí kadeřnický 
nábytek již  více než 80 let. Kolekce Green First® je 
výjimečnou nejenom díky neokázalému luxusu, 
který představuje, ale především zásluhou 
respektu k životnímu prostředí. 
Kadeřnický nábytek značky MALETTI v České 
republice zakoupíte od výhradního distributora, 
společnosti BEAUTY SERVIS GROUP. V Praze je 
umístěn showroom, kde si můžete nábytek 
prohlédnout a vyzkoušet “na vlastní kůži”. 
Nabídka nábytku MALETTI je neskutečně široká 
a zahrnuje nábytek od luxusního až po 
ekonomickou třídu, v různých stylech, barvách a 
tvarech. Odborníci společnosti BEAUTY SERVIS 
GROUP zajišťují nejen poradenství, individuální 
nabídku, 3D projekt a dopravu až do salonu, ale 
také záruční a pozáruční servis.
Zaujala vás kolekce GREEN FIRST® a obáváte se, 
že vaše ekonomické možnosti nebudou 
dostatečné? V současné době značka Maletti 
vyrobila i ekonomickou variantu této série.
Více na www.beautyservis.cz

“Kolekce 
kadeřnického 

nábytku Green First® 
značky Maletti se 
pyšní elegantním 

designem, který jde 
ruku v ruce s 
maximálním 
respektem k 

životnímu prostředí”
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