
PRO SALONY, VE KTERÝCH 
SE CHCETE CÍTIT DOBŘE

AKČNÍ NABÍDKA 
KADEŘNICKÉHO 
NÁBYTKU 



ZROZEn pRO RELaXaCi

Mycí box SKyLiOn 
pohodlný pro klienta a praktický na údržbu díky 
funkci FLip-Up SEaT. potah B+C. 

 − aiR MaSSaGE – se vzduchovou masáží a elek-
trickým polohováním podnožníku
161.080 Kč 76.300 Kč (2.966 €)
 − COMFORT – bez masáže, s elektrickým poloho-
váním podnožníku 
92.540 Kč 56.100 Kč (2.180 €)
 − FiX – bez polohování 
71.970 Kč 42.400 Kč (1.648 €)

pracovní křeslo LOOK 
+ podstavec LUna
Oblíbené hydraulické křeslo s kovovou kostrou 
a područkami z průhledného methakrylátu.
potah a+B+C. 
32.840 Kč 19.100 Kč
(742 €)

pracovní křeslo EUFEMia 
+ podstavec OpERa
Luxusní hydraulické křeslo z top linie Bohème 
se skládá z kovového rámu, pěny pUR a viny-
lového čalounění.
potah B+C. 
37.430 Kč 19.600 Kč
(762 €)

Jednomístná obsluha MaRCELLO 
WaLL SinGLE 
5mm bezpečnostní zrcadlo v aluminiovém 
rámu pro připevnění na stěnu. 
29.150 Kč 17.700 Kč
(688 €)

NOVINKA



nadČaSOVÁ aTMOSFÉRa a KLid

Mycí box 330 new 
inovovaný box ve třech variantách. potah B+C. 

 − aiR MaSSaGE – se vzduchovou masáží a elek-
trickým polohováním podnožníku
157.660 Kč 66.400 Kč (2.581 €)
 − COMFORT – bez masáže, s elektrickým poloho-
váním podnožníku 
89.110 Kč 51.100 Kč (1.986 €)
 − FiX – bez polohování 
68.550 Kč 42.100 Kč (1.636 €)

Obsluha MiniMaL OBLÒ 
 − 1. Samostatné zrcadlo Minimal Oblò 5 mm silné, 
na rámu o síle 25 mm. Osvětlení neutrální barvy 
4000 K.
22.290 Kč 14.000 Kč (544 €)
 − 2. policový díl Minimal Console tvoří kovový rám 
se vzhledem surové oceli, keramický top, pod-
nožník a držák fénu. 
20.560 Kč 13.300 Kč (517 €)
 − 3. Zásuvkový díl Minimal Box – melaminové 
zásuvky se vzhledem Tranché 
17.140 Kč 10.300 Kč (400 €)

Křeslo GREEn HUG 
+ podstavec paSSE paRTOUT 
Křeslo s hydraulickým zdvihem je maximálně 
praktické na údržbu, díky oddělení sedací 
části a opěrky. design Tranché, potah B+C. 
41.560 Kč 21.500 Kč
(836 €)

Manikérská sedačka BaBy 
Multifunkční nábytek z chemicky odolného 
kovového rámu a vstřikovaného plastu. 
Možnost přizpůsobení výšky otočného topu. 
Bíle čalouněná sedací i opěrná část. Siliko-
nová kolečka se zámkem. Otočné členěné 
zásuvky, možnost zamčení, vestavný koš. 
19.070 Kč 11.500 Kč
(447 €)
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ČERnÁ – SÁZKa na JiSTOTU

Mycí box CaMaLEOnTE FaSHiOn 
Zajímavým prvkem tohoto černého boxu jsou 
područky z leštěného aluminia a možnost snadné 
inspekce vnitřku boxu (FLip-Up SEaT). 
potah černá 8C.

 − EL – s elektrickým polohováním podnožníku 
75.200 Kč 41.900 Kč (1.629 €)
 − FiX – bez polohování 
49.780 Kč 27.400 Kč (1.065 €)

Křeslo GaLa 
Černé pracovní křeslo s hydraulikou.
potah černá 8C. 

 − podstavec Star (hvězda)
13.280 Kč 7.900 Kč (307 €)
 − podstavec Ronde (na obrázku)
15.510 Kč 8.900 Kč (346 €)

Mycí box CanaLGRandE FiX 
Hodí se třeba ke křeslu Rialto, ale neváhejte, 
nabídka platí jen do vyprodání zásob.
potah černá 8C. 
38.270 Kč 24.900 Kč
(968 €)

Křeslo RiaLTO 
+ podstavec MadaM STaR
Hydraulické křeslo pro milovníky černé.
potah černá 8C. 
19.970 Kč 11.000 Kč
(428 €)



MadaM - SVĚží a BaREVnÁ JaKO MOTÝL

Mycí box LaZZaRO COLOR 
Kompaktní jednotka s robustní kostrou z galvani-
zovaného kovu a zadní částí z aBS materiálu. 
ideální i pro sériové umístění. potah Madam. 

 − pLUS – s manuálním polohováním podnožníku 
63.220 Kč 34.800 Kč (1.353 €)
 − FiX – bez polohování 
54.900 Kč 31.900 Kč (1.240 €)

Křeslo MOniQUE 
+ podstavec MadaM STaR
Hydraulické křeslo v 10 barevných variantách.
potah Madam.
25.490 Kč 14.800 Kč
(575 €)

Mycí box BaHaMaS pLUS 
Vybaven manuálním polohováním podnožníku 
a područkami z leštěného aluminia.
potah Madam. 
59.330 Kč 34.800 Kč
(1.353 €)

podnožník MadaME 
4.790 Kč 1.950 Kč
(76 €)



UMĚLECKÝ SVĚT BOHÈME

JaK MůžE VypadaT  
KadEřniCTVí S BOHÈME

Křeslo MUSETTE 
+ podstavec OpERa 
designové křeslo s hydraulikou a širokou nabíd-
kou barev.
potah a+B+C. 
41.130 Kč 21.900 Kč 
(851 €)

Křeslo MiMÌ 
+ podstavec OpERa
Výjimečný vzhled hydraulického křesla zvýrazňuje 
i prošívání zadní části opěrky.
potah a+B+C. 
41.130 Kč 25.200 Kč 
(979 €)

polohovací křeslo  
MUSETTE RECLininG 
+ podstavec OpERa
Sklápěcí křeslo doplňuje nastavitelná opěrka 
hlavy a podnožník. 
potah a+B+C 
56.230 Kč 36.200 Kč 
(1.407 €)

Recepce OUVERTURE EaSy 
Melaminový korpus s aluminiovým čelem 
a deskou upravenou pro efektní rozptyl LEd 
osvětlení. Top z temperovaného skla. Šířka 
160 cm. 
116.530 Kč 75.800 Kč 
(2.946 €)



CHLapi CHTĚJí VLaSTní pROSTOR

pánské křeslo ZERBini 1906 
Robustní podstavec, možnost nastavení opěrky 
hlavy a naklopení celého sedadla, hydraulické
ovládání výšky křesla, kombinace rámu černá/stří-
brná. potah černá 8C. 
106.250 Kč 57.900 Kč
(2.250 €)

pánské křeslo ZEUS EaSy 
Robustní podstavec ozdobený pevným 
lesklým aluminiem. Možnost nastavení opěrky 
hlavy a nohou, hydraulické ovládání výšky 
křesla. potah černá 8C. 
68.210 Kč 30.900 Kč
(1.201 €)

Sestava BaRBER STaTiOn 
Sestava skříněk a poliček dle fotografi e, sta-
tické umyvadlo z vysoce odolného akryláto-
vého materiálu Tecnoril, zrcadlo, skleněný top. 
V barvě tabáku.
120.430 Kč 56.600 Kč
(2.200 €)

TOP 
TECHNOLOGIE



Sortiment nábytku a druhy čalounění Maletti jsou velmi 
obsáhlé a v tomto letáku najdete jen zlomek nabídky. 
Veškeré informace nebo nabídku na míru vašemu salonu obdržíte u odbor-
ného poradce v SHOWROOMU KadEřniCKÉHO nÁByTKU: 
Tel. 774 001 030 / Email showroom@italystyle.cz / adresa Českomoravská 
1181/21, praha 9
Ceny jsou uvedeny včetně dpH, fotografi e jsou ilustrační. 
platnost akce do odvolání. aM-202006.

www.italystyle.cz Maletti Group CZ

iTaLy STyLE LinEa, s.r.o.
Opletalova 958/27, 110 00 praha 1
Ústředna tel. 461 049 020, 
info@italystyle.cz

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2, Bratislava
tel. 0917 112 601, 
info@beautycosmetic.sk

REVOLUCE? nÁVRaT K pÁřE

Zařízení na produkci páry pro 
ošetření vlasů a vlasové pokožky 
VapOMiST 1 
62.890 Kč 38.900 Kč
(1.512 €)

EFEKT VyUžiTí pÁRy
• Mikromolekuly páry pronikají mezi buňky na povrchu vlasu, rozpouští usazeniny (smog, chemické 

látky) a vlas tak čistí, dále vlas silně hydratují.
• Detox pokožky potřebuje každý, především ve velkých městech. póry se teplem otevřou a pokožka 

se perfektně vyčistí od zbytků mazu, lupů, nečistot a toxinů.
• Zlepšení mikrocirkulace krve podporuje růst a sílu vlasů. 
• Aktivní látky z ošetřujících produktů snadněji pronikají do vlasů a vlasové pokožky.
• Skvělé spojení s masáží hlavy.

Kryt mycího boxu iGLOO 
polykarbonátový kryt jednoduše při-
ložíte na mycí box a můžete pracovat 
s párou z Vapomistu. Je průhledný 
a horku odolný, hodí se pouze 
k vybraným typům boxů. 
8.320 Kč 5.400 Kč
(210 €)


