
ALLES
ONDER 

ÉÉN DAK 
Hoe makkelijk is dat

U kunt bij ons terecht 

voor al uw kapsalon 

producten en interieur

www.kappersstation.nl

www.kapperstools.nl

www.kapsalonservice.nl

KAPPERSTOOLS

JB SERVICE & MONTAGE

KAPPERSSTATION



JB SERVICE & MONTAGE voor al uw 

reparaties, installatie en onderhoud 

van droogapparatuur, stoelen en 

wasunits. Tevens gespecialiseerd in 

reviseren van oude barberstoelen. 

Wij bieden ook onderhouds

contracten aan voor het 

jaarlijks laten reinigen van uw 

droogapperatuur en onderhoud 

van stoelen en wasunits.

KAPPERSSTATION IS DEALER VAN:

• Salon Ambience en Luca Rossini

• BMP droogapparatuur

• Efalock

• Belmont Barberchairs

• Station Barberchairs

• AGV

• Olymp

Informeer naar de mogelijkheid 
tot financial lease

ONZE 
MERKEN

KAPPERSTOOLS, de groothandel 

voor de kapsalon, met het stukje 

extra service, als totaalleverancier.

Wij leveren naast alle bekende ook 

de exclusieve merken: 6.Zero, Affinage, 

Brand 5, Barberstation, Color Us, Framar, 

Magic, Malibu C, Max Pro, Rehab, 

KappersTools en JB Service & Montage zijn sinds 1 oktober 

2017 gevestigd aan de Lentelaan 8B te Heemstede.

 U kunt bij ons terecht voor al uw salon meubilair en interieur

KAPPERS    STATION

ALLES ONDER ÉÉN  DAK!!



ALLES
ONDER 

ÉÉN DAK 
Hoe makkelijk is dat

WAAR WE  
VOOR STAAN

KappersTools is in 2016 opgestart 

door Hans van der Linde. Inmiddels 

samen onder 1 dak met Jeremi vd 

Berg van JB Service en Montage 

en sinds 1 oktober jl versterkt met 

Susan de Lange en Brian van der 

Linde, werken wij aan een duurzame 

relatie met onze klanten. 

Wij kunnen u adviseren op velerlei 

gebied en streven naar een 

uitstekende service en aftersales. 

Persoonlijk contact met onze 

klanten staat bij ons hoog in het 

vaandel. Samen sterk. Inmiddels 

kunnen wij bogen op  ruim 30 jaar 

ervaring in kappersland. Wij hopen 

u binnenkort te mogen begroeten.

HANS JEREMI 

SUSAN
KAPPERS    STATION

BRIAN



GARDA
STOEL

GARDA 
WASHUNIT

Deze washunit heeft een hoogwaardige 

en robuuste uitvoering, verkrijgbaar in 

wel 50 verschillende soorten skai en een 

keramische wasbak in zwart of wit. 

Door zijn minimalistische moderne 

design en door een breedte van maar 

60 cm is deze zeer comfortabele stoel 

geschikt voor elke kapsalon. 

BASSIN
keramiek, in 

wit of zwart 

verkrijgbaar

FUNCTIONEEL
elektrisch 

uitklapbare 

beensteun

COMFORT
zitting met 

shiatsu 

massage

COMPACT
maar 60 cm breed

WERKBLAD
hoog 92 cm

blad 39x39cm
WERK

STATION

FRAME
robuust staal 

zonder lasnaden

gepoedercoat

WIELEN
door de beschermkap zijn 

de wielen extra beschermd 

tegen haar en vuil

KAPPERS
WERKSTATION

Uniek, door ons zelf ontwikkeld 

verrijdbaar werkstation, 

speciaal  voor de kapsalon.

ALLES
ONDER 
ÉÉN DAK 
Hoe makkelijk is dat

met witte wasbak

€ 1759,

met zwarte wasbak

€ 1839,

€ 289,



OPENINGSTIJDEN
madovr 09:00  17:00 uur 

tevens op afspraak

We hopen u binnenkort

te mogen ontvangen

Lentelaan 8b

2103 AB  Heemstede.

 Hans : 06 14 25 61 44

 Jeremi : 085 016 09 05 

 Susan : 06 28 10 60 93 

 Brian : 06 22 43 29 38

info@kappersstation.nl

info@kapperstools.nl

info@kapsalonservice.nl

ONE-DAY COLOUR 
Licht verstevigende kleurwax, uitwasbaar.

In zes hippe kleuren verkrijgbaar.

BIJ 12 POTJES 
GRATIS DISPLAY 

€ 7,50 per pot van 75 ml.

(advies verkoop € 14,95)

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


