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OTEVŘENÝ PROSTOR
A HODNĚ SVĚTLA

Mycí box SKYWASH PRIMA CLASSE
Prodloužený podnožník, vyšší nosnost 150 kg, možnost 
odklopení sedačky při servisu, potah B+C.

•  AIR MASSAGE – se vzduchovou masáží a elektrickým 
polohováním podnožníku

 161.080 Kč / 78.000 Kč (3.090 €)

•  COMFORT – s elektrickým polohováním podnožníku, 
bez masáže

 92.540 Kč / 59.900 Kč (2.373 €)

•  FIX – bez polohování 
71.970 Kč / 47.500 Kč (1.882 €)

Otočné křeslo MONIQUE DELUXE
Dvě varianty: Černý potah 8C s černým či šedým okrajem; 
hnědý potah 531C s hnědým okrajem. Zdobení boků 
Capitonné. Hydraulický zdvih.

• podstavec MADAM STAR (na obrázku)  
 19.830 Kč / 10.500 Kč (416 €)

• podstavec MADAM RONDE   
 22.060 Kč / 10.700 Kč (424 €)

Stolička AFTER TOMORROW
Možnost přizpůsobení výšky plynovým pístem.

• potah barevný B+C – 6.060 Kč / 4.400 Kč (174 €)
• potah černý 8C – 4.960 Kč / 2.500 Kč (99 €)

Recepce ECO GREEN
LED podsvícení, rám – lakované dřevo 
v barvě slonové kosti nebo černé.
98.660 Kč / 49.900 Kč (1.977 €)



Mycí box NEW 330 
Tři varianty, široký výběr potahů B+C.

• AIR MASSAGE – se vzduchovou masáží 
a elektrickým polohováním podnožníku

 157.660 Kč / 69.900 Kč (2.769 €)

• COMFORT – bez masáže, s elektrickým 
polohováním podnožníku

 89.110 Kč / 52.500 Kč (2.080 €)

• FIX – bez polohování
 68.550 Kč / 46.500 Kč (1.842 €)

Otočné křeslo MUSETTE
Design Elisa Giovannoni

• Podstavec Opera, hydraulika, široký výběr potahů 
A+B+C. 

 41.130 Kč / 20.900 Kč (828 €)

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 / 13.100 Kč (519 €)

2. Policový díl Minimal Console tvoří kovový rám se 
vzhledem surové oceli, keramický top, podnožník a držák 
fénu.

 20.560 Kč / 12.500 Kč (495 €)

3. Zásuvkový díl Minimal Box – melaminové zásuvky se 
vzhledem Tranché

 17.140 Kč / 9.900 Kč (392 €)
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Otočné křeslo EUFEMIA
Design Elisa Giovannoni 
Luxusní hydraulické křeslo ve variantách potahů B+C.

• podstavec OPERA (na obrázku) 37.430 Kč / 19.100 Kč (757 €)
• podstavec MARE 33.640 Kč / 16.500 Kč (654 €)

INSPIROVÁNO
PŘÍRODOU



Mycí box LAZZARO
Zadní část z ABS materiálu. Ideální i pro 
sériové umístění. Potah Madam.

• PLUS - s manuálním polohováním 
podnožníku

 63.220 Kč / 34.900 Kč (1.383 €)

• FIX – bez polohování
 54.900 Kč / 28.900 Kč (1.145 €)

Jednomístná obsluha MARCELLO WALL SINGLE
Design Elisa Giovannoni 
5 mm bezpečnostní zrcadlo v aluminiovém rámu pro připevnění na stěnu.
29.150 Kč / 16.900 Kč (670 €)

JEMNÉ TÓNY 
RŮŽOVÉ

Otočné křeslo TWIGGY
Hydraulický zdvih, potah Madam.

• podstavec MADAM STAR (na fotce)
 22.090 Kč / 12.600 Kč (499 €)

• podstavec MADAM RONDE
 24.320 Kč / 13.000 Kč (515 €)

Ošetření vlasů a vlasové pokožky párou
Efekt mikromolekul páry: rozpuštění usazenin, silná 
hydratace, detox pokožky, podpora mikrocirkulace krve 
a vstřebání aktivních látek z produktů do pokožky a vlasů.

• Zařízení na produkci páry VAPOMIST 1
 62.890 Kč / 37.900 Kč (1.501 €)

• Kryt mycího boxu IGLOO
 8.320 Kč / 5.500 Kč (218 €)



Mycí box BERGÈRE AIR MASSAGE
Design Elisa Giovannoni

Vzduchová masáž, elektrické polohování 
podnožníku, boční prošití, možnost odklopení 
sedačky při servisu, potah A+B+C.
161.080 Kč / 99.000 Kč (3.922 €)

Mycí box LORD NELSON s dárkem
Design Elisa Giovannoni

Elektrické ovládaní křesla až do horizontální 
polohy, extra velká mycí mísa, zadní část – 
tvrzený ABS plast, potah B+C.

• AIR MASSAGE – se vzduchovou masáží 
 171.030 Kč / 108.000 Kč (4.278 €)

• COMFORT – bez masáže 
 147.040 Kč / 92.000 Kč (3.645 €)

DÁREK
Vozík s UV sterilizátorem 
MANHATTAN UV-C
Jedna zásuvka pro sterilizaci pomůcek UV-C 
lampou, bez vzniku ozonu. Vozík vyroben 
z tvrzeného ABS plastu. 
Hodnota dárku: 16.600 Kč / 604 €
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Čistička vzduchu MINI TOTEM UV-C
Studio Giovannoni  
Bezpečný pobyt v salonu pro kadeřníka i klienta! 
Certifikované zdravotnické zařízení třídy 1 pro 
použití v Evropské unii. Při provozu nevzniká 
ozón. Vhodné do malých salonů (30 m3) - rozměr 
16x7x48 cm.
19.830 Kč / 12.900 Kč (511 €)

ELEGANTNÍ A BEZPEČNÝ 
SALON



Mycí box LADY ECO FUN
Design Christophe Pillet
Vnější část boxu v černé nebo šedé barvě. 
Potah B+C.
52.910 Kč / 27.900 Kč (1.105 €)

Stojan EXPO EASY
Bílá barva, 5 polic na zboží, možnost umístění 
vlastního plakátu. 
Rozměry stojanu: šířka 80, hloubka 23, výška 198 cm.
21.960 Kč / 11.900 Kč (471 €)

POHRAJTE SI
S BARVAMI  

Otočné křeslo ECO FUN
Design Christophe Pillet
Hydraulický zdvih, potah B+C.

• podstavec PASSE-PARTOUT (na obrázku)
 33.570 Kč / 18.300 Kč (725 €)
• podstavec MARE 
 28.080 Kč / 14.900 Kč (590 €)

Otočné 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 / 33.500 Kč (1.327 €)



Otočné křeslo PLEXI FUMÉ
Hydraulický zdvih, potah B+C.

• podstavec TERRA (na obrázku) – 34.930 Kč / 18.800 Kč (745 €)
• podstavec MARE – 33.700 Kč / 17.700 Kč (701 €)

Mycí box LADY CARUSO
Vnější část boxu v černé nebo šedé barvě. 
Potah černá 8C.
41.090 Kč / 22.900 Kč (907 €)

Otočné křeslo CARUSO
Hydraulický zdvih, potah černá 8C.

• podstavec MADAM RONDE (na obrázku)
 18.800 Kč / 10.900 Kč (432 €)

• podstavec MADAM STAR
 16.570 Kč / 9.900 Kč (392 €)

Obsluha TREVI
•	 verze PLUS (na obrázku), stříbrný rám, 

police s držákem fénu a podnožníkem
 33.310 Kč / 17.700 Kč (701 €)

• verze EASY, černý rám, bez police 
a podnožníku

 28.120 Kč / 14.900 Kč (590 €)

V JEDNODUCHOSTI
JE KRÁSA
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SHOWROOM KADEŘNICKÉHO NÁBYTKU MALETTI GROUP
Praha 9, Českomoravská 1181/21 
tel. 774 001 030 • showroom@italystyle.cz

Maletti Group CZwww.italystyle.cz

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, fotografie jsou ilustrační. 
Platnost akce do vyprodání zásob nebo do odvolání.


