
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
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€ 39,95

CERA PRO DC 

LICHTGEWICHT 
HAARDROGER

€ 89,95

TROLLEY 
MAPLE WOOD

• Ion technologie

• 2000 Watt

• 2 snelheden

• 2 warmte standen

• koudknop

• 3 meter snoer

• 2 mondstukken

• 390 gram !!!

• Trolley met 3 houten niveau’s

• Handdoekrek

• 98 cm hoog

http://kappersstation.nl/product/maple-wood-trolley/
http://kappersstation.nl/product/cera-pro-dc-lichtgewicht-haardroger/


WERKBLAD
hoog 92 cm

blad 39x39cm

FRAME
robuust staal 

zonder lasnaden

WIELEN
door de beschermkap zijn 

de wielen extra beschermd 

tegen haar en vuil

KAPPERSSTATION

WERKSTATION

Uniek, door ons zelf ontwikkeld 

verrijdbaar werkstation, 

speciaal  voor de kapsalon.

€ 289,-

Geheel metalen werkstation •
Vrijwel haarvrije wielen •

Zwarte poedercoating •
Met 2 magnetische verfbakjes •

Onverwoestbaar •

http://kappersstation.nl/product/climazon-s33-statief-model/


HAIRSTATION 

BEAUTY STAR 

• Climazon op statief

• Warmte en blaasstand apart regelbaar

• Leverbaar in zwart, zilver en wit

• Hand en automatisch instelbaar

€ 1240,00

€ 399,00

• Dubbelwandige koepel

• 2 snelheden

• 60 minuten timer

•  Leverbaar in zwart,  

zil ver of wit 

• Ook in wanduitvoering

BMP BRIO 18 

STATIEF 
DROOGKAP                         

http://kappersstation.nl/product/beauty-star-hairstation-statief-model/
http://kappersstation.nl/product/bmp-brio-droogkap-statief-model/
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EXONDA HAIRZON S33

WARMTELAMP

ZWARTE 
HALSCREPE                                                             

• Infrarode warmtelamp op statief

• Tevens blaasfunctie

• 5 lampen

• Titanium zilver

• 5 droogprogramma’s

• 280 cm lang snoer

• 1100/1150 watt

• Ook leverbaar met wandarm

• Ook leverbaar met alleen de wamtefunctie

• zacht

• elastisch

• goede hechting

• 5 rollen

€ 1895,00

€ 8,95

BMP BRIO 18 

STATIEF 
DROOGKAP                         

http://kappersstation.nl/product/climazon-s33-statief-model/
http://www.kapperstools.nl/product/halscrepe-zwart/


KAPPERS    STATION

THERMOSTAAT 
MENGKRAAN

• Altijd een vaste temperatuur van uw water

• Manueel instelbaar 

• Minder waterverbruik

• Montage mogelijk
6. ZERO – SEIPUNTOZERO 

KROMPURE

• Haarverf  zonder ammoniac en PPD vrij 

• Met keratine en tamanu olie

• Perfecte grijsdekking

• Zeer glanzend en een lang houdbare kleur

• Tube 100ml

• Informeer naar de inruil mogelijkheden

€ 195,50

http://kappersstation.nl/product-categorie/werkwagens/
http://www.kapperstools.nl/product/6-zero-krompure-verf-ammonia-ppd-vrij/


ALLES
ONDER 

ÉÉN DAK 
Hoe makkelijk is dat

BARBERCHAIR DAVID

• Stabiele herenstoel

• Hydraulische pomp

• Verstelbare rugleuning

• Hoofdsteun

• Frame in zwart of wit leverbaar

• Voetsteun

• Skai zwart

• Stabiele herenstoel

• Hoofdsteun

• Gestoffeerde armleuningen

• Verstelbare rugleuning

• Hydraulische pomp

• Voetsteun

•  Leverbaar in  

cognac-bruin  

of zwart

€ 1660,00 € 899,00

BARBERCHAIR 
ELVIS

http://kappersstation.nl/product/barbierstoel-david/
http://kappersstation.nl/product/barberchair-elvis/


OPENINGSTIJDEN
ma-do-vr 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

LICENER

ANTI-LUIS SHAMPOO 

6 stuks met display € 59,00

(advies verkoop € 16,95)

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

• einde aan luizen en neten

• 1 behandeling nodig

• nakammen niet meer nodig

• geen vet haar na uitspoelen

• werkt in slechts 10 minuten

• gebaseerd op natuurlijke ingrediënten

http://www.kapperstools.nl/product/licener-anti-luis-shampoo-100ml/
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