Essentials
BY

Maak kennis met onze Essentials
Stoelen,

wasunits,

werkwagens,

academie

toebehoren,

werkkrukjes & kinderzitjes. De Essentials zijn functioneel en
veelzijdig met een vormgeving die in ieder salonconcept past!

Stoelen
Knipt en wast u op dezelfde plek of heeft u ruimte voor een
gescheiden knip- en waszone? Voor beide situaties bieden de
Essentials geschikte stoelen. Druk uw eigen stempel op het interieur
en kies kleur! De Welonda Fabrics en Welonda onderstellen bieden
veel mogelijkheden!

VASTE RUG

PENDELRUG

VERSTELBARE
RUG

HOOFDSTEUN

Slim
Dé unieke kappersstoel met haar doorlopende kuip design, eigen zwarte
onderstel (ook verkrijgbaar op wielen met centrale rem), relatief lichte
gewicht en de royale bewegingsruimte rondom! De Slim is afgebeeld in
bekleding 413 Buffalo Marone.

Vivi en Violet
Knippen, wassen, kleuren en stylen is voor deze kanjers geen probleem!

Violet

Slim

Het kuip design met pendelrug laat zich prachtig combineren met onze
Delta wasunits. Beide stoeluitvoeringen met pendelrug en kruisvoet op
wielen matchen subliem met de Welondamat 3000 waszuil waarbij de
gestoffeerde armleggers van de Violet extra comfort bieden voor de
langzitters! De Vivi is afgebeeld in bekleding 0901 Socodilo Country Mocca
en de Violet is bekleed met de kleur 0777 Plata Palisander.

Vivi

Mr. Mo

Straight

Heeft u een (afzonderlijke) knipzone voor mannen en vrouwen en wilt u

Gegarandeerd een uiterst comfortabele zitervaring in de strak

eenheid in uw salon? Dan bieden de Mr. Mo kapfauteuil en herenstoel de

vormgegeven Straight! Of het nou om knippen, wassen, verven of stylen

ultieme oplossing! De Mr. Mo is afgebeeld in bekleding 445 Buffalo Dark

gaat, in deze volumineuze kuipstoel heeft uw klant altijd een ultiem

Chocolat.

relaxmoment! De optionele verstelbare rug maakt deze stoel zeer geschikt
voor een combinatie met de waszuilen Move & Welondamat 3000! De
Straight is afgebeeld in bekleding 0779 Plata Rodeo.

Wasunits
Geeft u de voorkeur aan een gescheiden waszone of wast en knipt u liever in dezelfde ruimte? Voor beide
gebruikssituaties bieden de Essentials geschikte wasunits. De looks, die bepaalt u! Selecteer een zwarte of witte
keramische wasbak met een éénhevelmengkraan en combineer deze met een zijdeglans wit, zilveren of een
metallic zwart geëpoxeerd metalen frame. Controleer of u de leidingen zichtloos via de onderkant of in het zicht
via de zijkant wilt aansluiten en maak uw product af met één of meerdere bekledingskleur(en) naar keuze uit het
Welonda assortiment!

KANTEL

190 o
95+95

360 o

ROTATIE

ROTATIE

Delta Violet

Delta Vivi

De lichte, kantelbare wasbak, pendelrug en de gestoffeerde

De Delta Vivi, met lichte, kantelbare wasbak en een pendelrug, laat

armleuningen garanderen een aangename lighouding! Toch

zich uitstekend opeenvolgend in een rij plaatsen. Maak de waszone

nog extra comfort gewenst? Rust uw wasunit uit met een losse

spannend door te variëren in frame- en/of bekledingskleur! De

voetenbank en een nekrubber! De Delta Violet is afgebeeld met

zilveren Delta Vivi is afgebeeld in bekleding 408 Buffalo Smoke. De

een zijdeglans wit frame en de bekleding 1883 Vintage Smoke.

Delta Vivi in metallic zwart is afgebeeld in 0901 Socodilo Country
Mocca.

Welondamat

3000

Move

De Welondamat 3000 als middelpunt! Met de roterende bak en de royale

De flexibele Move swingt er op los in uw salon! Centraal geplaatst kan deze

bewegingsruimte rondom kan deze waszuil voor meerdere knipplekken

waszuil naar diverse stoelen bewogen worden zodat uw klant optimaal

gebruikt worden. Kies verrijdbare knipstoelen met een beweegbare rug

kan relaxen in de knipstoel. Kies stoelen met een verstelbare of pendelrug

voor een aangename lighouding tijdens het wassen!

voor een optimale lighouding voor uw klant.

190 o
95+95

360 o

Werkwagens en Academie toebehoren
Altijd uw eigen salonbenodigdheden bij de hand met onze verrijdbare werkwagens! De Essentials bieden
verschillende mogelijkheden: voorzien van lades, al dan niet afsluitbaar of een praktische Colour Trolley voor de
verfbehandelingen.

Favorite

Academy

Academy

Colour Trolley

Verrijdbaar en dus eenvoudig te verplaatsen;

Verft u veel? Dan is de Colour Trolley een

dubbelzijdig en van solide roestvast staal

ideaal en praktisch meubel voor u. Met een

gemaakt: dat maakt de Academy kaptafel

werkblad van 40 x 40 cm biedt de Colour

zeer geschikt voor kappersscholen. De

Trolley genoeg ruimte voor handschoenen,

inklapbare werkbladen zijn voorzien van

verfbakjes en folies. Extra opbergruimte

een geïntegreerde föhnhouder en naar wens

wordt gecreëerd door de bakjes die aan de

kan de kaptafel uitgerust worden met een

opstaande rand gehangen kunnen worden.

elektriciteitsvoorziening. De vier wielen

Het RVS werkblad met open hoeken is goed

kunnen vastgezet worden.

schoon te houden!

Favorite

Cadillac

Een topper onder de trolleys. Verkrijgbaar

Met de Cadillac creëert u een stijlvolle

met een verchroomd frame met zijpanelen

en persoonlijke mobiele werkplek. Deze

in

met

trolley heeft een RVS frame en topblad,

spiegelpanelen. De trolley heeft zes zwarte

waarop u zonder problemen uw warme

kunststof bakken en een verchroomde

stijl- of krultang kunt leggen. Daarnaast is

houder voor een föhn of meegeleverd

de Cadillac uitgerust met vijf matzwarte

vloeistofbakje. Naar wens kan de trolley

kunststof bakken. Indien gewenst is de

uitgebreid worden met een bijpassende

trolley ook verkrijgbaar met een afsluitbare

controlespiegel en spiegelhouder.

deur. Een controlespiegel en bijpassende

glanzend

zwart

kunststof

of

beugel zijn optioneel verkrijgbaar.

Cadillac

Colour Trolley

Werkkrukken en kinderzitjes
Knipt u liever op een werkkruk met of zonder rugleuning of prefereert u een zithouding waarbij de voorzijde van
uw lichaam wordt ondersteund? Voor al uw voorkeuren bieden de Essentials diverse werkkrukjes. Al onze krukjes
zijn verrijdbaar, in hoogte verstelbaar en in alle kleuren uit de Welonda Fabrics collectie (m.u.v. Plop) leverbaar.

Het knippen van kinderen wordt nog leuker met onze kinderzitjes. Voor uw jongste klanten zijn de kappersstoelen
vaak te groot, waardoor zij niet op een voor u geschikte werkhoogte zitten. Om dit probleem op te lossen bieden
wij diverse kinderzitjes die ter bescherming van uw stoelbekleding allemaal voorzien zijn van een beschermlap
en in alle kleuren uit onze collectie gestoffeerd kunnen worden. Kinderen zijn erg beweeglijk. Laat een kind nooit
zonder toezicht op onze kinderzitjes zitten!

Plop

Happy

Wilt u steun aan de voorzijde van uw lichaam tijdens

De rondvormige, rugloze zitting en de rondom

uw werk? Probeer de Plop werkkruk! Deze werkkruk

bediening van de Happy maken dat je vanuit alle

is alleen verkrijgbaar met zwarte of witte bekleding.

posities op deze kruk kan plaatsnemen en de hoogte
kan verstellen! De Happy is afgebeeld in bekleding 421
Buffalo Kirsch Rot.

Rodeo en Lady Jockey

Reception chair

Vindt u een goede zithouding ook zo belangrijk? Dan
raden wij u graag onze Rodeo of Lady Jockey (iets
Reception chair

kleinere variant) aan. Het ergonomische zadel van deze

De Reception chair heeft een in hoogte verstelbare

krukjes in combinatie met de verstelbare hoogte maakt

rugleuning. Wilt u een hoge zit en ondersteuning voor

dat u in een goede en toch ontspannen houding kunt

Rodeo

de voeten? Rust de Reception Chair, hier afgebeeld

Reception chair

werken. De Rodeo is afgebeeld in bekleding 412 Buffalo

in bekleding 445 Buffalo Dark Chocolat, uit met een

Sherry en de Lady Jockey is afgebeeld in bekleding 411

voetring!
7214

Buffalo Kirsche.

Plop

7214

Happy

Saddle Bike

Lady Jockey
Plop

Saddle bike

Deze kruk, uitgevoerd in bekleding 421 Buffalo Kirsch

De Saddle bike, uitgevoerd in bekleding 413 Buffalo

Rot, heeft een rond zadel met een rugleuning voor

Marone, heeft een comfortabele zitting die gebaseerd

extra ondersteuning.

is op een fietszadel.

1810
Dit kinderzitje is tweezijdig te gebruiken en daarom aan te passen
aan de grootte van uw kleine klanten. De beschermlap voorkomt
dat de kinderschoenen uw stoel beschadigen of vies maken.

1889
Voor de wat grotere kinderen kan ons kinderkussen ingezet worden.
Dit kussen, met beschermlap, kunt u tussen de armleuningen
plaatsen. Indien gestoffeerd in dezelfde kleur als de stoel valt het
1810
7181

kussen bijna niet op, wat zorgt voor een mooi geheel.

7181
Dit kinderzitje plaatst u eveneens op de armleuningen van de stoel
en is ook voorzien van een beschermlap. Creëer eenheid door
1889

de stoffering van stoel en kinderzitje op elkaar af te stemmen.
De stoelen & kinderzitjes zijn afgebeeld in bekleding 0779 Plata
Rodeo.

Metals

Fabrics
BUFFALO

417 SCHWARZ

BULL

420 ANTHRAZIT

427 BLEI

445 DARK CHOCOLAT

429 SCHWARZ

423 ANTHRAZIT

PLATA

VINTAGE

SOCODILO
FLASH

0777 PALISANDER

1182 BIRCH

0905 BLACK

413 MARONE

412 SHERRY

483 AMETHYST

0823 PETROL

430 BAHAMA BEIGE 478 CREMA

0779 RODEO

1183 SMOKE

411 KIRSCHE

421 KIRSCH ROT

425 LIMONE

407 FANGO

485 KIRSCH ROT

0811 SCHWARZ

1185 WINE

408 SMOKE

401 BIRKE

406 PERLE

433 KIESEL

470 ROYAL

0812 GRANIT

1231 PLATINUM

1020 SILBERGRAU

419 COMBRA WEISS

455 KORNBLUME

0906 SCHOKO

Chair options

001 SATIN WEISS

X-BASE

X-BASE BLACK

X-BASE

X-BASE BLACK

Aluminium kruisvoet op

Aluminium kruisvoet met

Aluminium kruisvoet op

Aluminium kruisvoet met

vijf glijders. Hydraulisch

zwarte poedercoating op

vijf wielen en centrale rem.

zwarte poedercoating op 5

vastzetbare pomp met

5 glijders. Hydraulische

Hydraulisch vastzetbare pomp

wielen en centrale rem.

verchroomde behuizing.

vastzetbare pomp met zwarte

met verchroomde behuizing.

Hydraulische vastzetbare

018 METALLIC SCHWARZ

pomp met zwarte behuizing.

behuizing.

020 SILBER

DISC-BASE

DISC-BASE

FIX-BASE

BESCHERMHOES

Roestvast stalen disc met

Roestvast stalen disc

Roestvast stalen disc met

Zorg dat de kleur van uw

doorsnee 480 of 550 mm.

vierkant 450 mm of 500 mm.

doorsnee van 210 mm.

bekleding mooi blijft en

Hydraulisch vastzetbare pomp

Hydraulisch vastzetbare pomp

Hydraulisch vastzetbare pomp

gebruik beschermhoezen!

met verchroomde behuizing.

met verchroomde behuizing.

met verchroomde behuizing.

www.welonda.com

