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Jednomístná obsluha TREVI
•  verze PLUS (na obrázku), stříbrný rám, police s držákem fénu a podnožníkem 
 33.380 Kč / 18.600 Kč (737 €)

•  verze EASY, černý rám, bez police a podnožníku 
 28.190 Kč / 15.600 Kč (618 €)

NOVÁ ZEN DIMENZE 

Mycí box ZEN
Elektrické ovládaní křesla až do horizontální polohy, 
bílá keramická police pod mísou, potah B·C.

•  AIR MASSAGE – se vzduchovou masáží 
 204.140 Kč / 114.600 Kč (4.540 €)

•  COMFORT 
 156.990 Kč / 90.900 Kč (3.601 €)

Otočné křeslo ANGELINA
Design Matta e Varaschin 
Podstavec MARE, hydraulický zdvih, potah B·C.

•  ANGELINA 
 37.060 Kč / 19.200 Kč (761 €)

•  ANGELINA RECLINING  
možnost sklopení křesla a nastavení opěrky hlavy; 
s podnožníkem 

 58.700 Kč / 32.300 Kč (1.280 €)

Čistička vzduchu TOTEM UV-C WHITE
Design Studio Giovannoni 
Certifikované zdravotnické zařízení třídy 1 pro použití 
v EU; bakteriální zátěž v místnosti sníží o více než 95 % 
po 3 hodinách provozu, bez vzniku ozonu. Lze volně 
postavit nebo připevnit do zdi.

49.710 Kč / 23.800 Kč (943 €)



Otočné křeslo ALU CHAIR
Design Studio Giovannoni 
Snímatelný potah, hydraulický zdvih, rám matný černý nebo 
aluminium lesk, potah A·B·C.

•  podstavec PASSE-PARTOUT (efekt pískování) – na obrázku 
 52.760 Kč / 32.700 Kč (1.295 €)

•  podstavec ALU (povrch chrom) 
 50.810 Kč / 31.400 Kč (1.244 €)

Mycí box SKYWASH SWING
Možnost odklopení sedačky při servisu, potah A·B·C.

• AIR MASSAGE – se vzduchovou masáží a 
elektrickým polohováním podnožníku 

 149.060 Kč / 73.600 Kč (2.916 €)

• COMFORT – s elektrickým polohováním 
podnožníku, bez masáže

 101.870 Kč / 56.300 Kč (2.230 €)

• FIX – bez polohování
 70.410 Kč / 41.900 Kč (1.660 €)

Otočné křeslo MIMÌ
Design Studio Giovannoni 
Podstavec Opera, prošití zadní části, hydraulický zdvih, 
potah A·B·C.

40.040 Kč / 26.370 Kč (1.034 €)

Stolička AFTER TOMORROW SPEEDY
Možnost přizpůsobení výšky plynovým pístem, kolečka 
zamezující namotávání vlasů.

• potah barevný A·B·C 
 10.880 Kč / 6.500 Kč (258 €)

• potah černý 8C 
 8.020 Kč / 6.200 Kč (246 €)

NADČASOVÁ
ELEGANCE



Mycí box 330
Možnost odklopení sedačky při servisu, potahy B·C.

• AIR MASSAGE – se vzduchovou masáží a 
elektrickým polohováním podnožníku

 149.060 Kč / 67.200 Kč (2.662 €)

• COMFORT – s elektrickým polohováním 
podnožníku, bez masáže

 101.870 Kč / 50.200 Kč (1.989 €)

• FIX – bez polohování podnožníku, bez masáže
 70.410 Kč / 43.900 Kč (1.739 €)

Jednomístná obsluha MINIMAL OBLÒ
Design Elisa Giovannoni 
Vzhled surové oceli, neutrální osvětlení.
58.830 Kč / 36.100 Kč (1.430 €)

VÁŠ VYSNĚNÝ
PROSTOR

Otočné křeslo MUSETTE
Design Elisa Giovannoni 
Podstavec Opera, hydraulický zdvih, potahy B·C.

• MUSETTE – na obrázku
 39.260 Kč / 20.900 Kč (828 €)

•  MUSETTE RECLINING – možnost sklopení křesla 
a nastavení opěrky hlavy; s podnožníkem 

 48.670 Kč / 34.000  Kč (1.347 €)

Jednomístná obsluha MINIMAL QUADRA
Design Elisa Giovannoni 
Vzhled surové oceli, neutrální osvětlení.
28.000 Kč / 17.300 Kč (685 €)



OBLÍBENÉ LAZZARO

Mycí box LAZZARO
Zadní část z ABS materiálu; ideální i pro sériové umístění

• PLUS – s manuálním polohováním podnožníku
 potah Madam 62.610 Kč / 34.200 Kč (1.355 €) 

potah černý 8C  32.400 Kč (1.284 €)

• FIX – bez polohování 
 potah Madam 55.020 Kč / 29.500 Kč (1.169 €) 

potah černý 8C  27.700 Kč (1.097 €)

Otočné křeslo MONIQUE
Černý potah 8C.

• podstavec STAR – na obrázku
 17.620 Kč / 10.000 Kč (396 €)

•  podstavec RONDE 
 19.730 Kč / 10.500  Kč (416 €)

Mycí box LADY CARUSO
Šedý nebo černý základ, potah Madam

45.520 Kč / 26.800 (1.062 €)

Otočné křeslo CARUSO
Černý potah 8C.

• podstavec RONDE – na obrázku
 18.840 Kč / 11.200 Kč (444 €)

•  podstavec STAR 
 16.640 Kč / 10.200  Kč (404 €)



Jednomístná obsluha VANITY 
LED světlo, police s držákem fénu
37.440 Kč / 20.800 Kč (824 €)

Mycí box LADY LION
Základna šedá nebo černá, potah Madam.

• PLUS – s manuálním polohováním podnožníku
 54.710 Kč / 32.400 Kč (1.284 €)
• FIX – bez polohování 
 45.270 Kč / 25.900 Kč (1.026 €)

MADAM PATŘÍ DO SALONU

Otočné křeslo LIONESS
Potah Madam

• podstavec STAR
 23.940 Kč / 13.100 Kč (519 €)
• podstavec RONDE  
 26.050 Kč / 13.500 Kč (535 €)

Jednomístná obsluha RAVENNA 
S policí s držákem fénu
17.330 Kč / 10.200 Kč (404 €)



Jednomístná obsluha PORTOFINO
S policí a držákem fénu, vinilová část – potah 
Madam
18.560 Kč / 11.000 Kč (436 €)

Mycí box LADY PLEXI
Základna šedá nebo černá, 
potah podsedáku B·C
56.310 Kč / 30.300 Kč (1.200 €)

Otočné křeslo PLEXI FUMÈ
Potah podsedáku B·C.

• podstavec MARE – na obrázku
 31.870 Kč / 17.900 Kč (709 €)

• podstavec LUNA
 29.760 Kč / 16.900 Kč (670 €)

Vozík s UV sterilizátorem 
MANHATTAN UV-C
Jedna zásuvka pro sterilizaci pomůcek 
UV-C lampou, bez vzniku ozonu. Vozík 
vyroben z tvrzeného ABS plastu.
15.700 Kč / 9.300 Kč (368 €)

UMĚLECKÝ AKT



SPECIÁLNĚ PRO PÁNY
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SHOWROOM KADEŘNICKÉHO 
NÁBYTKU MALETTI GROUP

Praha 9, Českomoravská 1181/21 
tel. 774 001 030 • showroom@italystyle.cz www.italystyle.cz Ceny jsou uvedeny včetně DPH, fotografie jsou ilustrační. 

Platnost akce do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Otočné pánské křeslo ZEUS EASY
Robustní podstavec v lesku; možnost 
nastavení opěrky hlavy a nohou; hydraulické 
ovládání výšky křesla.

• Černý potah 8C
 68.360 Kč / 38.500 Kč (1.525 €)

• Barevný potah Madam
 84.630 Kč / 50.900 Kč (2.016 €)

Recepce QUADRA
Černá nebo krémová barva
46.150 Kč / 25.900 Kč (1.026 €)

Sestava BARBER STATION
Voděodolný povrch v barvě ebenu-sekvoje; statické 
umyvadlo z vysoce odolného akrylátu Tecnoril, 
zrcadlo, skleněný top. 

• S bílým umyvadlem
 111.150 Kč / 58.400 Kč (2.314 €)

• S černým umyvadlem 
 116.190 Kč / 59.900 Kč (2.373 €)

Stolička SGABI
Možnost přizpůsobení výšky plynovým pístem.

• Barevný potah A·B·C
 7.830 Kč / 4.100 Kč (162 €)

• Černý potah 8C 
 6.170 Kč / 2.990 Kč (118 €)


