KIEPE DOPLŇKY

KIEPE HD X1 PROFESIONÁLNÍ STROJEK
Strojek s titanovo-keramickým nožem s turbo
funkcí, 3D LCD digitálním displayem a indukcí
času nabití baterie. Kontrolka oleje, 4 polohy
nastavení výšky střihu a 2 nástavce na hlavici
strojku. Podstavec pro dobití strojku, přímé
napájení, olej, kartáček na údržbu.
K-6270

KIEPE A DOPLŇKY

KIEPE HD F1 PROFESIONÁLNÍ STROJEK
Strojek s titanovo-keramickým nožem s
indukcí času nabití baterie. 4 polohy
nastavení výšky střihu a 2 nástavce na
hlavici strojku. Podstavec pro dobití strojku,
přímé napájení, olej, kartáček na údržbu.
K-6250

KIEPE Stilo 5900
profesionální bezdrátový zastřihávací strojek
na vlasy pro konturování střihů a jemnou
práci, výška střihu 0,3mm, spodní i horní
nože jsou vyrobeny z vysokojakostní oceli,
pro profesionální použití v kadeřnických
salonech.
K-5900

K-style TUNE
Profesionální tepelný kartáč
Používá nejnovější iontové technologie, díky kterým vaše vlasy budou hladké jako ze salónu. Keramická
hlava zajišťuje rovnoměrné zahřívání pro hladký styling bez zadrhávání kartáče. Pro vytvoření objemu bez
krepatosti nebo účesu jako ze salónu použijte kartáč na suché vlasy - dosáhnete hladkých a lesklých vlasů s
objemem. Kartáč má nylonové plastové štětiny. Ideální pro všechny typy vlasů a k vytvoření nových
kreativních účesů. Má účelný design s kabelem 3mNTER otočným o 360°. Maximální teplota, které dosáhne,
je 170 C. Je nositelem nových digitálních technologií, které kontrolují teplotu. Kartáč funguje automaticky s
napájením 110-220V, proto ho můžete použít kdekoliv po světě.
VELIKOSTI:
30mm K-8630,
38mm K-8638,
45mm K-8645

KIEPE K-STYLE FIX 45 - je profesionální digitální žehlička na vlasy s inovativní technologií a novými
funkcemi. Pohyblivé desky pro snadné vytvoření perfektních vln a objemu vašich vlasů nebo na dokonalé
uhlazení vlasů. Na tepelné desky je použit nano-titanový povrch, který zaručuje maximální styling a
antistatický efekt. Nová digitální technologie pro lepší kontrolu a nastavení teploty. V připadě, že zařízení
není užíváno po dobu 30 minut, žehlička se sama automaticky vypne a vstoupí do režimu spánku. Velikost
destiček 44x95mm.
K-8272

KIEPE ŽEHLIČKA FLUO
FLUO je vše, co potřebujete na vytvoření perfektních vln a objemu vašich vlasů nebo na
dokonalé uhlazení vlasů. Tepelná tělíska jsou pokryta „ nano titanem“, tvar žehličky je
vytvořený pro perfektně hladký a antistatický efekt. Maximální teplota je 210 °C. „Fluo“
automaticky pracuje s napětím 110 – 220V, což vám dovoluje žehličku použít kdekoliv
chcete.
K-8180

KIEPE HD ACTIVE ŽEHLIČKA NA VLASY
Nano-titanová žehlička pro vytvoření dokonalých vln, objemu a perfektního uhlazeného
vzhledu. Nová inovativní technologie a funkce Flex Q pohyblivých desek a nano-titanových
topných článků s povrchem nano-titanium Zaručí hladký vzhled účesu s antistatickým
výsledkem. HOT-pro maximální teplota pro perfektní vzhled. Digital-HC nová digitální
technologie pro řízení kontroly teploty. ACTIVE HD automatické vypnutí po 30min. nečinnosti
žehličky. Napájení 110V-220V. Rotační kabel, cestovní obal, 2 spony do vlasů, CD.
K-8260

DIGITAL CURLING IRON 8425 - Profesionální titanová
kulma s digitálním ovládáním - průměr 25mm . Titanová
technologie: zanechává vlasy zdravé, hladké a lesklé. Titan
způsobuje rovnoměrné rozložení tepla po celé délce. Digitální
nastavení teploty, 130°C - 200°C . Rotační kabel 360°.
Automatické vypnutí po 60 minutách.
K-8425

DIGITAL CURLING IRON 8432 - Profesionální titanová kulma s
digitálním ovládáním - průměr 32mm . Titanová technologie: zanechává
vlasy zdravé, hladké a lesklé. Titan způsobuje rovnoměrné rozložení
tepla po celé délce. Digitální nastavení teploty, 130 °- 200°C .
Rotační kabel 360°. Automatické vypnutí po 60 minutách.
K-8432
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NANO TECH - kartáče jsou vyrobeny s antibakteriálních materiálů za pomoci Nano Silver technologie s keramickým povrchem a prvků, které mají
antistatický účinek. Při česání vlasů keramický povrch kartáče zabraňuje poškození vlasové pokožky.
Bio-keramika má výhody v rozsahu použití, v našem případě zabraňuje lámání vlasů.
Iontové NANO – TECH kartáče dávají pocit svěžesti, během jejich používání se snižuje napětí ve vlasech. Pomocí této nové technologie KIEPE
nabízí kvalitní kartáče na vlasy.
K-5725
K-5732
K-5743
K-5753
K-5765

KARTÁČ NANO –TECH 25
KARTÁČ NANO –TECH 32
KARTÁČ NANO –TECH 43
KARTÁČ NANO –TECH 53
KARTÁČ NANO –TECH 65

K-547
ROZČESÁVACÍ ANTISTATICKÝ HŘEBEN

K-561
TUPÍROVACÍ ANTISTATICKÝ HŘEBEN

Fl50-41
3ME Maestri profesionální plochý kartáč na vlasy kartáč pro šetrné rozčesání vlasů s antistatickým
efektem. Vyroben z kančích štětin kombinovaný s
nylonovými kolíčky.

BH-0016
ÚZKÝ TUPÍROVACÍ HŘEBEN S PŘÍRODNÍMI
ŠTĚTINAMI NA VÝČESY

FL50-2800
3ME Maestri profesionální uhlazující a rozčesávacá
kartáč na vlasy.

FL50-2900
3ME Maestri profesionální uhlazující kartáč na vlasy s
antistatickým efektem 43mm
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KIEPE BLUE FIRE SERIES 5" 13cm a 5,5“ 14 cm. Semi-Offset Slide
Cutting, profesionální kadeřnické nůžky na vlasy, vyrobeny z nejlepší
japonské oceli, pro výrobu použito 440C, broušené diamantem, vhodné i
pro slaitování, ergonomický tvar , regulovatelný přítlak, vyrobeny v Itálii
japonskou technologií, perfektně vyrovnané , lesklý vzhled, luxusní pouzdro
na ukládání nůžek, olejíček a náhradní kroužky a podpěra malíčku zdarma.
K- 225-5
K- 225-5.5

KIEPE DIAMOND SERIES 6“ 16 cm.
Profesionální kadeřnické nůžky na vlasy.
Pro výrobu použito nejkvalitnější japonské oceli HITACHI
440. Tvrdost 59,5 HRC. Broušené diamantem, ergonomický
tvar, regulovatelný
přítlak. Vybalancované, luxusní pouzdro, olejíček.
K-213-6

KIEPE BLUE FIRE SERIES 6" 16cm.
Profesionální efilační kadeřnické nůžky pro objem - 30 zubů pro
výrobu použita nejlepší japonská ocel ,výroba 440C, broušené
diamantem, ergonomický tvar, regulovatelný přítlak vyrobeny v
Itálii japonskou technologií, perfektně vyrovnané , lesklý vzhled,
luxusní pouzdro na ukládání nůžek, olejíček a náhradní kroužky a
podpěra malíčku zdarma.
K-221-6

KIEPE HD NŮŽKY 5,5“
Profesionální kadeřnické nůžky vyrobeny s extrémně tvrdé oceli AISI 420,
Nová technologie ostření EXTREME GRID pro jemný a precizní střih
vlasů. Odnímatelná opěrka malíčku, antialergení kroužky.
K-2438-5.5
K-2437-5.5

Hair Dryer Speed 3500
Tichý fén s vysoce účinným tlakem
vzduchu. S maximální sílou 2000
wattů, s tlačítkem pro studený
vzduch. 2 rychlosti a 4 teplotní
stupně.
K-8302

KIEPE KADEŘNICKÁ BŘITVA ERGOS
Ergonomický tvar + 10 náhradních žiletek.
K-123

KIEPE profesionální fén na vlasy
VOLCANO
Kompaktní ergonomický profesionální
fén je vyroben v souladu s nejnovějším
designovým stylem a technologií pro
dosažení nejvyšší kvality. Nová tepelně
odolná technologie s dvojitým
bezpečnostním systémem, vyvinutým
firmou R & D KIEPE, umožňuje značné
snížení doby sušení, která zajišťuje
minimální poškození sušených vlasů.
Profesionální fén VOLCANO je dodáván
s 2 speciálními tryskami a s difuzorem.
Trysky lze otočit o 360 °. Barva: černá
K-8307BK

Fén K-Style Move 3500
Šetrnost, vyrovnanost a lehkost , nejdůležitější
prvky stylu, design a nejnovější technologie, to
všechno jsou hlavní znaky nového fénu KIEPE
Professional K-STYLE Move-3500,
vytvořeného podle nejvyšších standardů. Nový
Move-3500 z řady K-STYLE má dvě hubice,
které jsou otáčivé o 360° a jsou přizpůsobivé
pro jakékoliv uchopení při práci. Efektivita
tepelné odolnosti s dvojitým bezpečnostním
systémem vytvořeným R&D centrem KIEPE
Professional zajišťuje znatelnou úsporu během
fénování a lepší strukturu vlasů, které budou
lesklejší, jemnější a lépe rozčesávatelné.
Garantovaná výdrž motoru na 500 hodin
fénování.
K-8315

Fén K-Style Move 2800
Kompaktnost, šetrnost, vyrovnanost a lehkost,
nejdůležitější prvky stylu, design a nejnovější
technologie, to všechno jsou hlavní znaky
nového fénu KIEPE Professional K-STYLE
Move-2800, vytvořeného podle nejvyšších
standardů. Nový Move-2800 z řady K-STYLE
má dvě hubice, které se dají otáčet o 360° a
jsou přizpůsobivé pro jakékoliv uchopení při
práci. Efektivita tepelné odolnosti s dvojitým
bezpečnostním systémem vytvořeným R&D
centrem KIEPE Professional zajišťuje
znatelnou úsporu během fénování a lepší
strukturu vlasů, které budou lesklejší, jemnější
a lépe rozčesávatelné. Garantovaná výdrž
motoru na 500 hodin fénování.
K-8316 - K-STYLE MOVE 2800 PINK
K-8317 - K-STYLE MOVE 2800 GREEN

