SLEVA

PERFEKTNÍ TECHNIKA, UŠLECHTILÝ DESIGN

SLEVA

25%

25%
CENA AKCE

CENA AKCE

+ ZDARMA

VAKUOVÝ VYSAVAČ
VLASŮ SIBEL EYE VAC

18 524 Kč

+ ZDARMA

VAKUOVÝ VYSAVAČ
VLASŮ SIBEL EYE VAC

16 745 Kč

v hodnotě 4 190 Kč

v hodnotě 4 190 Kč

ZENTAO
ŠTÍHLÁ ELEGANCE S PURISTICKÝM
DESIGNEM

+

• super ostrý ultra slupkovitý DGT břit
(technologie dvojitého broušení), vynikající
slupkovité vlastnosti s redukcí sklouznutí

LEGENDÁRNÍ NŮŽKY, MÝTUS SE VRACÍ
• super ostrý ultra slupkovitý DGT břit
(technologie dvojitého broušení), vynikající
slupkovité vlastnosti s redukcí sklouznutí

• Xtrem koncept propracovaného ostří pro
ještě více ostrosti a snadný chod s dlouhou
životností

• hvězdné automatické čištění: samočistící
systém na spodní části nůžek

• extra dlouhá, tenká dýková čepel ostří
pro velkou stabilitu a jistotu vedení nůžek
s integrovaným prestem pro vyváženou
balanci nůžek

• optimální základní nastavení nůžek, sílu
zavírání nůžek lze individuálně nastavit

24 699 Kč

22 327 Kč

Offset

9041 ZENTAO Off set 6.0

9001 MYTHOS Off set 5.0

9042 ZENTAO Off set 5.5

9002 MYTHOS Off set 5.5

MYTHOS

t 5.5

• Mythos 5.5: s konvexním ostřím
a integrovanou střižnou
plochou – malý úhel střihu
pro větší ostrost

s Off se

• včetně setu na péči o nůžky

Výkonný, bezsáčkový, vakuový
vysavač vlasů pro každého, kdo se
musí mnohokrát denně sklánět pro
nabírání nečistot.

My t h o

set 5.5

• včetně setu na péči o nůžky

Zentao Off

• optimální základní nastavení nůžek, sílu
zavírání nůžek lze individuálně nastavit
Offset

+

MYTHOS

Výkonný, bezsáčkový, vakuový
vysavač vlasů pro každého, kdo se
musí mnohokrát denně sklánět pro
nabírání nečistot.

+ ZDARMA

VAKUOVÝ VYSAVAČ
VLASŮ SIBEL EYE VAC

SLEVA

LEGENDÁRNÍ NŮŽKY, MÝTUS SE VRACÍ
• dokonalé vlastnosti střihu díky maximální stabilitě,
optimálnímu rozložení hmotnosti a maximální ostrosti
• automatické čištění: samočistící systém na spodní části nůžek

25%

v hodnotě 4 190 Kč

NOVINKA
Mythos Black Off set 6.0

+

• individuálně nastavitelný TS šroub (otoč-stop), který
zabraňuje nechtěnému přenastavení
• Xtrem koncept propracovaného ostří k extrémní ostrosti a
delší životnosti ostří

CENA AKCE

NOVINKA

17 508 Kč

• unikátní MATERIÁL: dlouhotrvající ostrost a trvanlivost díky
vanadové oceli
• zvýšená odolnost oceli proti opotřebení díky metodě sub-zero
• baleno v prémiovém dřevěném boxu se setem na péči o nůžky

Mythos Black Off set 5.75 Effi
9013 MYTHOS Black Off set 6.0

23 344 Kč
24 360 Kč

Black Offset 6.0
Black Offset 5.75 Effi

9014 MYTHOS Black Off set 5.75 Effi

CENA AKCE

18 270 Kč

Výkonný, bezsáčkový, vakuový vysavač
vlasů pro každého, kdo se musí mnohokrát
denně sklánět pro nabírání nečistot.

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.

SLEVA

SUPRA
ELEGANTNÍ KLASIKA PRO JEMNÝ STŘIH
• super ostrý ultra slupkovitý DGT břit (technologie
dvojitého broušení), který zaručuje vynikající
slupkovité vlastnosti s redukcí sklouznutí

NOVINKA

20%

PRO TOP TŘÍDU, PRO NEJLEPŠÍ ŠPIČKY

+
ZDARMA

• Xtrem koncept propracovaného ostří k extrémní
ostrosti a delší životnosti ostří

Zdarma získáte:

• včetně oleje na nůžky

profesionální
kartáče WET BRUSH

• efilační nůžky: tulipová forma hlaviček
zoubků pro precizní střih, umožňuje větší
svobodu neustřiženým vlasům pro příjemnou
práci při stříhání

dle vlastního výběru

v hodnotě 2 500 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

10 001 Kč
13 179 Kč

Efilační Nůžky

8558 SUPRA Classic Effi 5.75 (34)

Zdarma získáte:

ELEGANTNÍ KLASIKA

profesionální kartáče
WET BRUSH

• elegantní klasické nůžky s úzkou čepelí pro
jemný, přesný střih a lepší přístup k vlasům

dle vlastního výběru

v hodnotě 2 500 Kč

• Xtrem koncept propracovaného ostří k
extrémní ostrosti a delší životnosti ostří
• zvýšená odolnost a životnost nůžek díky
vanadové oceli a metodě sub-zero
• jemně leštěná kluzná plocha pro snadný
hravý pohyb

SUPRA Classic 5.0

CENA AKCE

8555 SUPRA Classic 5.0
8556 SUPRA Classic 5.5
8557 SUPRA Classic 6.0

SUPRA OFFSET

• ručně leštěný povrch

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

SUPRA Off set 6.0

12 502 Kč

Classic

+
ZDARMA

• baleno v elegantním koženém boxu
Offset

CENA AKCE

8577 SUPRA Off set 6.0

10 543 Kč

18 270 Kč
CENA AKCE

10 002 Kč

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.
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SUPRA TS TITAN
STABILNÍ NŮŽKY VE STYLOVÉ ČERNÉ
BARVĚ

• super ostrý ultra slupkovitý DGT břit
(technologie dvojitého broušení),
s jemně leštěným diamantovým dutým
broušením a leštěným ostřím

Zdarma získáte:

profesionální kartáče
WET BRUSH
dle vlastního výběru

• snadná práce a dlouhotrvající životnost
ostří

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

Zdarma získáte:

profesionální kartáče
WET BRUSH
dle vlastního výběru

v hodnotě 2 500 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

set 5
.5

• Xtrem koncept propracovaného ostří
pro ještě více ostrosti a snadný chod
s dlouhou životností

v hodnotě 2 500 Kč

• ručně leštěná, tvrzená kuličková ložiska
z nerezové oceli (440C)

+
ZDARMA

RYZÍ DESIGN DÍKY ZAKRYTÉMU
ŠROUBU

VIC T
ORY
Off

• super ostrý ultra slupkovitý DGT břit
(technologie dvojitého broušení), který
zaručuje vynikající slupkovité vlastnosti
s redukcí sklouznutí

• včetně oleje na nůžky

• včetně oleje na nůžky

• offset: radikální forma pro větší
ergonomii

SLEVA

15 788 Kč

1686 SUPRA TS TITAN Classic 5.0*
1687 SUPRA TS TITAN Classic 5.5

20%

SUPRA TS TITAN Classic 5.5

• efilační nůžky: tulipová forma
hlaviček zoubků pro precizní střih,
umožňuje větší svobodu neustřiženým
vlasům pro příjemnou práci při stříhání
Classic

VICTORY

+
ZDARMA

13 518 Kč

Offset

SLEVA

20%

8552 VICTORY Off set 5.5
CENA AKCE

CENA AKCE

10 814 Kč

12 630 Kč

* Pouze do vyprodání zásob

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.

SLEVA

SLEVA

15%

OREA
ROBUSTNÍ NŮŽKY PRO NÁROČNÉ
KADEŘNÍKY

15%

JEDNY NŮŽKY MNOHO MOŽNOSTÍ
ATELIER

effi

JEMNÉ, ELEGANTNÍ NŮŽKY PRO NÁROČNÉ
KADEŘNÍKY

• ostrý slupkovitý břit s leštěným ostřím
• leštěné kontury, vysoce lesklý povrch
• niklová slitina, tvrzená nerezová ocel

• ostrý, slupkovitý břit s leštěným ostřím
a dutým broušením

• včetně oleje na nůžky

• leštěné kontury, vysoce lesklý povrch

• efilační nůžky: frézové jemné
zoubkování pro snadný chod nůžek

• efilační nůžky: frézové zoubky s prismou

CENA AKCE

7 589 Kč

Offset

8032 OREA Off set 5.5

6 451 Kč

dle vlastního výběru

v hodnotě 1 500 Kč

• V PROVEDENÍ I PRO LEVÁKY

6 652 Kč

+
ZDARMA

Classic

7 962 Kč

8052 ATELIER Classic 5.5
8053 ATELIER Classic 6.0
Efilační nůžky

Zdarma získáte:

CENA AKCE

6 768 Kč
CENA AKCE

8 402 Kč

profesionální kartáče
WET BRUSH

8054 ATELIER Classic Effi 5.25 (33)

v hodnotě 1 500 Kč

Left

ATELIER Classic 5.5

8034 OREA Off set Effi 5.75 (35)

profesionální kartáče
WET BRUSH

• efilační nůžky: frézové jemné
zoubkování pro snadný chod nůžek
OREA Off set 5.5

7 826 Kč

Zdarma získáte:

• včetně oleje na nůžky

CENA AKCE

Efilační nůžky

+
ZDARMA

effi

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

7 142 Kč
CENA AKCE

dle vlastního výběru

8 606 Kč

8060 ATELIER Classic L 5.5 Links

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

7 315 Kč

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.

CENTURY
KLASICKÉ NŮŽKY PRO KADEŘNÍKY ORIENTOVANÉ NA KVALITU
• oboustranné jemné vroubkování pro maximální stisk a absolutní přesnost
hladkého střihu
• niklová slitina, tvrzená nerezová ocel

NECHTE SE PŘESVĚDČIT VÝKONEM A CENOU

CENTURY Mic

ro Classic 5.5

SLEVA

10%

• úzký tvar s konvexní čepelí pro lepší přístup k vlasům
• efilační nůžky: frézové zoubky
• včetně oleje na nůžky

effi

• efilační nůžky: frézové jemné zoubkování pro snadný chod nůžek
CENA AKCE

• micro: nejsou vhodné na klouzavý střih

4 506 Kč

Micro classic

7522 CENTURY Micro Classic 5.5

4 055 Kč
CENA AKCE

4 845 Kč

Efilační nůžky

+
ZDARMA

7526 CENTURY Classic Effi 5.25 (40)

4 361 Kč

Zdarma získáte:

profesionální kartáče
WET BRUSH
dle vlastního výběru

v hodnotě 1 000 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.
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SLEVA

VEGAS

10%

STABILNÍ NŮŽKY PRO KADEŘNÍKY ORIENTOVANÉ NA KVALITU
• slupkovitý břit s leštěným ostřím a dutým broušením pro snadný pohyb

VEGAS Off set 5.0

• ručně leštěný povrch
• niklová slitina, tvrzená nerezová ocel
• včetně oleje na nůžky

+
ZDARMA

• efilační nůžky: frézové s broušení prismou pro optimální, kvalitní chod
• offset: výrazné očko pro jisté vedení střihu

5 150 Kč

Offset

7587 VEGAS Off set 5.0
7588 VEGAS Off set 5.5
7514 VEGAS Off set 6.0*

*Pouze do vyprodání zásob

CENA AKCE

4 635 Kč

dle vlastního výběru

v hodnotě 1 000 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

MALÝ ZAČÁTEK S VELKÝM VÝSTUPEM
SPOTS

KVALITA VYCHÁZEJÍCÍ Z TRADICE

PERFEKTNÍ POMĚR KVALITA - CENA

• jemně broušený břit
• duté broušení pro snadný pohyb
• strojně leštěný povrch

+
ZDARMA

• niklová slitina, nerezová chromovaná
ocel

• standardní slupkovitý břit s leštěným ostřím
a dutým broušením pro snadný pohyb
• rovný tvar čepele
• matný standardní šroub
• leštěný povrch

• klenutá hlavička šroubu pro stylový
design

Zdarma získáte:

6402 PRIMO SLICE Classic 5.5
6404 PRIMO SLICE Off set 5.0
6405 PRIMO SLICE Off set 5.5
6407 PRIMO SLICE Off set 6.0

1 755 Kč

Efilační nůžky

dle vlastního výběru

7023 SPOTS Off set Effi 5.5 (33)

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

+
ZDARMA

v hodnotě 1 000 Kč

PRIMO SLICE Classic 5.5

1 599 Kč

• efilační nůžky: frézové zoubky s prismou

Zdarma získáte:

profesionální kartáče
WET BRUSH

6403 PRIMO Classic Effi 5.5 (33)
6406 PRIMO Off set Effi 5.5 (33)
6408 PRIMO Off set Effi 5.75 (39)

dle vlastního výběru

v hodnotě 1 000 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

SPIDER LEFT

SPIDER SHINE

MÓDNÍ NŮŽKY

MÓDNÍ NŮŽKY

• standardní slupkovitý břit s leštěným ostřím
a dutým broušením pro snadný pohyb

+
ZDARMA

• rovný tvar čepele
• nastavitelný šroub s módním ozdobným
krytem

Zdarma získáte:

• matná kluzná plocha

PRO LEVÁKY

3 320 Kč

7210 SPIDER LEFT Classic 5.5

+
ZDARMA

• standardní slupkovitý břit s leštěným ostřím
a dutým broušením pro snadný pohyb
• rovný tvar čepele
• nastavitelný šroub s módním ozdobným
krytem, barevně sladěný prstový kroužek
• matná kluzná plocha

v hodnotě 1 000 Kč

• niklová slitina, tvrzená nerezová ocel

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

• efilační nůžky: frézové zoubky s prismou

2 744 Kč

7024 SPIDER SHINE Classic 5.0
7025 SPIDER SHINE Classic 5.5
7026 SPIDER SHINE Off set 5.5*
Efilační nůžky

dle vlastního výběru

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

• strojově leštěný povrch

Classic, offset

profesionální kartáče
WET BRUSH
v hodnotě 1 000 Kč

profesionální kartáče
WET BRUSH
dle vlastního výběru

Zdarma získáte:

SPIDER SHINE Classic 5.0

• niklová slitina, tvrzená nerezová ocel

SPIDER LEFT Classic 5.5

• strojově leštěný povrch

Classic

2 395 Kč

SPOTS Off set Effi 5.5

profesionální kartáče
WET BRUSH

• efilační nůžky: frézové zoubky
s jemným zoubkováním

Efilační nůžky

profesionální kartáče WET BRUSH

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.

PRIMO

Classic, offset

Zdarma získáte:

2 812 Kč

7027 SPIDER SHINE Classic Effi 5.25 (33)
*Pouze do vyprodání zásob

Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.
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SETY
VELKÝ OBSAH MALÁ CENA

SLIM

SPOTS SET

ÚZKÝ, LEHKÝ DESIGN

1× KADEŘNICKÉ NŮŽKY, 1× EFILAČNÍ NŮŽKY, 1×
BŘITVA, 10× ŽILETKY.

• standardní slupkovitý břit s leštěným ostřím
a dutým broušením pro snadný pohyb
• zvláště tenké, lehké tělo nůžek

• jednostranně vroubkovaný břit pro přesný střih bez
sklouznutí

• rovný tvar čepele

• rovný tvar čepele

• leštěný povrch

• nastavitelný základní nerezový šroub

• nastavitelný základní nerezový šroub

• matná standardní kluzná plocha
• strojně leštěný povrch
• niklová slitina, nerezová chromovaná ocel

2 744 Kč

Classic, offset

• efilační nůžky: frézové zoubky s prismou
SLIM Classic 5.5

7146 SLIM Classic 5.5
7147 SLIM Classic 6.0*
* Pouze do vyprodání zásob

5 878 Kč

Offset set

5701 SPOTS Slice Off set 5.5 a
SPOTS Off set Effi 5.5 (33)

Zdarma získáte:

+
profesionální kartáče
ZDARMA WET BRUSH
dle vlastního výběru

AKČNÍ CENA

v hodnotě 1 000 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

4 409 Kč
Všechny nůžky k vyzkoušení u obchodního reprezentanta.

KARTÁČE

ATELIER OFFSET
INOVATIVNÍ STYLINGOVÝ KARTÁČ
• profesionální dřevěný kartáč s kančími
štětinami a nylonovými štětinami se
zaoblenými konci pro optimální uchopení vlasů
• inovativní sešikmené uspořádání kančích štětin
v kartáči uchopí a zafixují vlasy snadněji, než je
tomu u rovného uspořádání
• sešikmené kančí štětiny klouzají po vlasech

451 Kč

2590 Atelier offset S (46 mm)

NESLEVUJTE Z VAŠICH NÁROKŮ TONDEO PŘI PRÁCI MIMO
STŘÍHÁNÍ
a uhlazují jejich kutikulu a tím jsou vlasy
zdravější a lesklejší

TIP

Pramen vlasů natáčejte na kartáč v úhlu
90° a to bez zbytečné námahy.

• lehký kulatý dřevěný kartáč pro snadný
a efektivní styling s integrovanou špičkou
v rukojeti

46 mm

• gumové pokrytí rukojeti kartáče pro bezpečné
uchopení

522 Kč

2591 Atelier offset M (48 mm)

AKČNÍ CENA

48 mm

AKČNÍ CENA

289 Kč

339 Kč
52 mm

2592 Atelier offset L (52 mm)

590 Kč

850 Kč

2593 Atelier offset XL (60 mm)

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

379 Kč

429 Kč

60 mm

ATELIER ALPHA ION

BLAZOR

LUXUSNÍ PNEUMATICKÝ KARTÁČ

BEZPEČNÝ A JEDNODUCHÝ

• pneumatický kartáč pro optimální
uhlazený styl

• zakřivené držení dodává dlouhému břitu
stabilitu

• pravé kančí štětiny pro jemné a pečující
česání

• snadné držení

• 50 % antistatické Alpha-Ion štětiny
s křemičitou zeminou, která je
extrahována z “Shoukouseki” (lávové
kameny z japonského moře – minerály
chrání vlas a starají se o jeho přirozený
lesk, zdraví a zabraňují dalšímu poničení

• zaručuje jemnou práci díky zakrytému
ostří

2580 ATELIER ALPHA ION (10 řad)

850 Kč

• vhodný jak pro praváky, tak i leváky

+
ZDARMA

• výsledky střihu podle tlaku na BLAZOR
ATELIER ALPHA ION

• lesklé dřevo z ořechu s vertikálním
trendy oranžovým pogumováním proti
sklouznutí

CELOSVĚTOVÁ
NOVINKA

• větší tlak vezme více vlasů
• menší tlak vezme méně vlasů
• ideální pro tvorbu objemu u jemných
vlasů nebo snížení hustoty u plných vlasů

Zdarma získáte:

profesionální kartáče
WET BRUSH

BEZPEČNÝ
A
JEDNODUCHÝ

dle vlastního výběru

v hodnotě 500 Kč

Více informací o produktech
na stranách 60 - 62.

• konečné práce účesu na suchých vlasech
pro módní šik trend
• jednoduchá a bezpečná výměna břitů

AKČNÍ CENA

549 Kč

NESLEVUJTE
Z VAŠICH NÁROKŮ
TONDEO
PŘI PRÁCI
MIMO STŘÍHÁNÍ

Ceník Tondeo platný od 1. 1. 2019

• kompatibilní s břity TSS3

Blazor

• balení obsahuje 10x TSS3 břit
1177 BlaZor

CENÍK KE STAŽENÍ

990 Kč

Více informací o použití naleznete na
https://www.youtube.com/watch?v=QwLlw-lxbxc

http://www.hairservis.cz/data/ceniky/Tondeo_2019.pdf
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