červenec, srpen 2004

První velkoobchodní kadeřnický řetězec

Úvodní
slovo

Vážení a milí zákazníci,
opět přicházíme s novou nabídkou na měsíc červenec
a srpen. Věříme, že široká nabídka osloví opravdu každou,
vaši i naši, zákaznici. Skutečně je z čeho vybírat.
Nezapomněli jsme ani na odborné stáže či semináře,
které vám prezentujeme v každém vydání našich
informačních novin.

Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný, s.r.o.
Volovnice 300, Náchod
zelená linka: 800 138 249
www.drobny.cz

Pohner – kadeřnické potřeby
Markovice 1056, Chrudim
zelená linka: 800 169 353
www.pohner.chrudim.cz

Kadeřnický servis, s.r.o.
Rabasova 1, Praha 4
zelená linka: 800 100 246
www.kadernicky-servis.cz

Kadeřnické potřeby – Vorlíčkovi
Radyňská 38, Plzeň
zelená linka: 800 178 534
www.vokapo.cz

Kamak
Martinovská 3168, Ostrava
Nákladní 23, Opava
zelená linka: 800 100 061
www.volny.cz/kamak

Bema CZ, s.r.o.
Výstavní 1, Hodonín
Zelenářská 26, Znojmo
zelená linka: 800 159 712
www.bema.iol.cz

TRIO
Helsinská 8, Olomouc
zelená linka: 800 100 694

Zopas v.o.s.
Želenice 10, Most
zelená linka: 800 900 525
www.zopas.cz

Přejeme vám krásné léto, užívejte sluníčka a dovolené.

Vyberte si prodejnu či reprezentanta dle vašeho regionu.

●
Most
●
Náchod
●
Plzeň

●
Praha

●
Chrudim

●
Opava
●
Olomouc

Znojmo
●

●
Ostrava

Hodonín
●

Těšíme se na Vaši návštěvu či telefon v některé
z našich prodejen.

www.hairservis.cz

Ceny jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k 1. 7. 2004.
Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se u svého prodejce.

Zboží, vyjma nábytku, zasíláme i na dobírku do 48 hodin.

Schwarzkopf

červenec, srpen

červenec, srpen

Igora Fashion 3 + 1 bc ZDARMA

Letní balíček BC SUN
Ochrana proti slunečnímu záření

Zakoupíte-li si 3ks barevného melíru Igora Royal Fashion 60ml
(dle vlastního výběru)

Původní cena 499 Kč

získáte bc dvoufázový kondicioner 200ml zdarma.

Akční cena 349 Kč

Při nákupu této akce za 537 Kč ušetříte 173 Kč.

balíček I.:
1ks bc SUN hair&body shampoo 250ml - 157 Kč

Igora Royal Fashion 60ml - barevný melír pro vytváření
barevných efektů (8 odstínů) - 179 Kč
bc Moisture Conditioner 200ml - dvoufázový kondicioner
pro optimální vlhkost vlasů - 173 Kč zdarma

1ks bc SUN protection spray 200ml - 182 Kč
1ks bc SUN treat&texture mousse 150ml - 174 Kč

+ sluneční brýle ZDARMA
nebo
balíček II.:
1ks bc SUN hair&body shampoo 250ml - 157 Kč

32 %

+

1ks bc SUN after sun treatment 125ml - 170 Kč
1ks bc SUN treat&texture mousse 150ml - 174 Kč

ceny
šetříte

+ sluneční brýle ZDARMA

zdarma

+

zdarma

bc SUN hair&body shampoo 250ml
šampon hair&body
- obsahuje slunečnicový olej
- Pro-Vitamin B5 dodává potřebnou vlhkost vlasům
- jemně čistí vlasy a pokožku
bc SUN after sun treatment 125ml
vlasová kúra
- regeneruje vlasy namáhané sluncem
- obsahuje Pro-Vitamin B5 pro dostatek vlhkosti
- obsahuje slunečnicový olej
bc SUN protection spray 200ml
vodě odolný ochranný spray
- s vodě odolným UV filtrem
- chrání vlasy a pokožku před slunečním zářením
- pomerančové extrakty chrání valsy před horkem
bc SUN treat&texture mousse 150ml
ošetřující a stylingová pěna
- kombinované pečující a stylingové ošetření
- optimální ochrana vlasů
- Pro-Vitamin B5 dodává vlasům osvěžující vlhkost
- pro individuální letní „cool look“

Wella

Vitality’s

červenec, srpen

červenec, srpen

28 %

Color Touch 5 + 1 ZDARMA

ceny
šetříte

Zakoupíte-li si 5ks přelivu Color Touch 60ml (dle vlastního výběru)
získáte Color Touch emulzi 1l 1,9% nebo 4% (dle vlastního výběru)
zdarma.
Při nákupu této akce za 946 Kč ušetříte 264 Kč.

ART melír 1 + 1 alufolie ZDARMA
Zakoupíte-li si 1ks melíru ART White nebo Blu 500g
(dle vlastního výběru) získáte alufolii zdarma.

17 %
ceny
šetříte

Při nákupu této akce za 399 Kč ušetříte 69 Kč.

Color Touch 60ml - přeliv (50 odstínů) - 189 Kč
Color Touch Emulze 1,9% nebo 4% 1l - 264 Kč zdarma

melír ART White 500g - mikrogranulový rychlý odbarvovač - 399 Kč
melír ART Blu 500g - kompaktní odbarvovací prášek - 399 Kč
alufolie 50m - 69 Kč zdarma

+

+
zdarma

červenec, srpen

zdarma

červenec, srpen

31 %

Sonice 3 + 1 ZDARMA

KOLESTON Perfect 5+1 ručník
ZDARMA
Zakoupíte-li si 5ks oxidační barvy Koleston Perfect 60 ml
(dle vlastního výběru) získáte ručník zdarma

Zakoupíte-li si 3ks objemové preparace z řady Vitality’s Sonice:
Natural Perm 0s+Naturel Perm 1n+Natural Perm 2c získáte
Sonice Natural Fix zdarma.

Oxidační barva Koleston Perfect 60ml - 206,50 Kč

Při nákupu této akce za 465 Kč ušetříte 144 Kč.
Sonice Natural Perm 0s 250ml
- preparace na silné vlasy - 155 Kč
Sonice Natural Perm 1n 250ml
- preparace na normální vlasy - 155 Kč
Sonice Natural Perm 2c 250ml
- preparace na poškozené
(barvené) vlasy - 155 Kč
Sonice Natural Fix 1l
- neutralizer - 144 Kč

+
zdarma
Akce trvá do vyprodání zásob!

ceny
šetříte

zdarma

+

Ceny jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k 1. 7. 2004.
Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se u svého prodejce.

Zboží, vyjma nábytku, zasíláme i na dobírku do 48 hodin.

Ilirija

červenec

červenec, srpen

27 %

SUBRINA 3 + 1 ZDARMA

ceny
šetříte

Zakoupíte-li si 3ks Wax design and shine 100ml z nové
řady Subrina Professional získáte bezoplachový balzám
v pěně 150ml zdarma.

27 %

SUBRINA
Professional 1 + 1 ZDARMA

ceny
šetříte

Zakoupíte-li si 1ks melíru Gele Blanc Special Plus 400g získáváte
Gel wet look 150ml zdarma.
Při nákupu této akce za 388 Kč ušetříte 105 Kč.

Při nákupu této akce za 327 Kč ušetříte 89 Kč.

Gele Blanc Special Plus 400g - odbarvovací
přípravek - 388 Kč
Gel wet look 150ml - gel pro mokrý vzhled
- 105 Kč zdarma

Wax design and shine 100ml - vosk pro lesk a tvarování - 109 Kč
bezoplachový balzám v pěně 150ml - obsahuje hedvábné proteiny
a multivitamín - 89 Kč zdarma

+
zdarma

srpen
zdarma

30%

SUBRINA
Professional 2 + 1 ZDARMA

ceny
šetříte

Zakoupíte-li si 1ks šamponu na barv.vl. 1l a 1ks balzámu
na barv.vl. 1l získáváte masážní lotion 500ml zdarma.

+

Při nákupu této akce za 400 Kč ušetříte 119 Kč.
zdarma
SUBRINA Care šampon
na barvené vl. 1l - 167 Kč
SUBRINA Care balzám

+

na barvené vl. 1l - 233 Kč
SUBRINA Care lotion 500ml
- regenerační přípravek
po barvení, odbarvování
a trvalém kadeření vlasů
- 119 Kč zdarma

Londa

červenec, srpen

červenec, srpen

Londacolor 9 + 1 láhev vína ZDARMA

Blondoran 1 + 1 Londastyle ZDARMA

Zakoupíte-li si 9ks krémové oxidační barvy Londacolor Creme
Haarfarbe 60ml (dle vlastního výběru) získáte láhev
výborného vína zdarma.

Zakoupíte-li si 1ks Blondoran Classic 500g získáte 1ks Gloss
spray shine 150ml zdarma.
Při nákupu této akce za 440 Kč ušetříte 120 Kč.
%

Při nákupu této akce za 855 Kč ušetříte 190 Kč.

Blondoran Classic 500g - superzesvětlující

Londacolor Creme Haarfarbe 60ml
- krémová oxidační barva (61 odstínů) - 95 Kč

bezprašný přípravek - 440 Kč
Londastyle Gloss spray shine 150ml - spray s leskem a UV-filtrem
pro brilantní třpyt a výrazný lesk - 120 Kč zdarma

27

22 %

ceny
šetříte

zdarma

ceny
šetříte

+

+
zdarma

Londacolor 9 + 1 láhev vína ZDARMA
Zakoupíte-li si 9ks přelivu Londacolor Intensivtönung 60ml
(dle vlastního výběru) získáte láhev výborného vína zdarma.

červenec, srpen
od

Blondoran 2 + 1
Farbstabilisator ZDARMA

33 %

ceny
šetříte

Zakoupíte-li si 2ks Blondoran Classic nebo s keratinem 500g
(dle vlastního výběru) získáte 1ks Farbstabilisatoru 1l zdarma.

Při nákupu této akce za 855 Kč ušetříte 190 Kč.
Při nákupu této akce ušetříte 290 Kč.
Londacolor Intensivtönung 60ml - přeliv (28 odstínů) - 95 Kč
Blondoran Intensiv Blondierung 500g - intenzivní odbarvující přípravek
s komplexem Keratin-Care - 510 Kč
Blondoran Classic 500g - superodbarvující bezprašný
zdarma
přípravek - 440 Kč
Farbstabilisator 1l - stabilizátor vhodný po každém barvení,
odbarvení a oxidačním tónování - 290 Kč zdarma

22 %
ceny
šetříte

+

+
zdarma

Ceny jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k 1. 7. 2004.
Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se u svého prodejce.

Zboží, vyjma nábytku, zasíláme i na dobírku do 48 hodin.

Gestil BES

červenec, srpen

červenec, srpen

BES HIFI 10 + 1 OXIBES ZDARMA

Dynamic 3 + 1 ZDARMA

Zakoupíte-li si 10ks oxidační barvy BES HIFI 100ml

Zakoupíte-li si 3ks Dynamic Super Holdgel Spray 200ml obdržíte
1ks pěnového tužidla Dynamic Extra Forte 300ml zdarma.

(dle vlastního výběru)

získáte 1ks krémového oxidantu OXIBES 1l
(dle vlastního výběru) zdarma.

Při nákupu této akce za 534 Kč ušetříte 138 Kč.

Při nákupu této akce za 1 540 Kč ušetříte 136 Kč.

Dynamic Super Holdgel Spray 200ml - silně tužící gel ve spreji - 178 Kč
Dynamic Extra Forte 300ml - silně tužící pěnové tužidlo - 138 Kč zdarma

oxidační barva BES HIFI 100ml (86 odstínů) - 154 Kč
krémový oxidant OXIBES 1l (3 druhy) - 136 Kč zdarma

26 %

9%

ceny
šetříte

ceny
šetříte

zdarma

+

zdarma

+

Matuschka

červenec, srpen

červenec, srpen

Color Style Mousse 2 + 1 šampon ZDARMA
Zakoupíte-li si 2ks barevného pěnového tužidla 200ml

Stříhací strojek
ERMILA Bellissima

13 %
ceny
šetříte

(dle vlastního výběru)

získáte regenerující šampon po preparaci 200ml zdarma.

původní cena 3 900 Kč

Při nákupu této akce za 230 Kč ušetříte 65 Kč.

akãní cena 3 510 Kã
+ ZDARMA silikonový olej na strojky za 100 Kč

Color Style Mousse 200ml - barevné pěnové tužidlo - 115 Kč
(lze dokoupit i náhradní náplň 500 ml za 200 Kč)
14 odstínů:
tmavohnědý
středně hnědý
přírodní hnědý
přírodní blond
středně blond
měděný
brazil

28 %

borůvka
kaštan
zlatooranžový
stříbrný
antracit
tmavá třešeň
intenzivní červená

ceny
šetříte

Pflege shampoo 200ml
- regenerující šampon po preparaci - 65 Kč zdarma

zdarma

+

- akumulátorový strojek se stojánkem vhodný pro dámské
i pánské stříhání
- pěkný ergonomický design
- balení obsahuje plastové nástavce 3, 6, 9, 12, 18 a 25mm,
olej na mazání a štěteček na čištění

Ceny jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k 1. 7. 2004.
Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se u svého prodejce.

Hessler

Symfony

červenec, srpen

červenec, srpen

Gel 2 + 1 ZDARMA
Zakoupíte-li si 2ks silně tužícího gelu 1kg obdržíte 1ks gelu
pro mokrý efekt 500g zdarma.

33 %
ceny
šetříte

Melír 1 + 2 ZDARMA
Zakoupíte-li si 1ks melíru Symfony 400g obdržíte
1ks melíru Symfony ohnivě červený 20g a 1ks melíru
Symfony purpurově červený 20g zdarma.

Při nákupu této akce za 148 Kč ušetříte 49 Kč.
Při nákupu této akce za 249 Kč ušetříte 70 Kč.

+

zdarma

silně tužící gel 1kg - 74 Kč
gel pro mokrý vzhled 500g - 49 Kč zdarma

Jaguar

+

Melír Symfony 400g - zesvětlí až o 6 odstínů
- 249 Kč
Melír Symfony barevný 20g - 2 odstíny: ohnivě
červený, purpurově červený; určený k barvení
barevných proužků - 35 Kč zdrama

červenec, srpen

zdarma

Kadeřnická
kožená
kapsa
původní cena 990 Kč

akční cena 690 Kč

Zboží, vyjma nábytku, zasíláme i na dobírku do 48 hodin.

červenec, srpen

Jaguar Solingen Dynasty

červenec, srpen

25%
ceny
šetříte

Jaguar Japan

26%
ceny
šetříte

původní cena 5 998 Kč

původní cena 9 458 Kč

akční cena 4 498 Kč

akční cena 6 998 Kč

- moderní ergonomický design
- vysoce lesklý vzhled
- dodávány ve velikostech: 5,25“ - 13,5cm a 5,75“ - 15cm
- VARIO-PLUS (pat.) šroub pro jemné a přesné nastavení střihu
- Friodur ® pro vyšší životnost ostří
- ideální pro precizní klouzavý střih
- měkký a přesný střih zaručují břity s plným vnitřním ostřím

- vyrobeny v Japonsku tradiční technologií, materiály
skloubené s know-how Jaguar Solingen Germany
- speciální cobaltová ocel zaručuje vysokou kvalitu
a stálost ostří
- VARIO-PLUS (pat.) šroub pro jemné a přesné nastavení střihu
- moderní ergonomický design
- měkký a přesný střih zaručují břity s plným vnitřním ostřím
- ideální pro precizní klouzavý střih
- doživotní záruka na výrobní vady
- dodávány ve velikostech: 5,25“ - 13,5cm; 5,75“ - 15cm;
6,50“ - 17cm

nůžky jsou baleny v luxusním dřevěném pouzdře

Ceny jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k 1. 7. 2004.
Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se u svého prodejce.

Velecta

Ostatní

červenec, srpen

červenec, srpen

Fén TGR PLUS 1300W
- A/C motor, 2 rychlosti, chlazení, ergonomický design, vhodný
i pro leváky, určený k profesionálnímu použití

akční cena 1 590 Kč
+ zdarma pláštěnka na stříhání v hodnotě 190 Kč

Allwaves 3 + 1 kartáč ZDARMA
Zakoupíte-li si 2ks laku 750ml
a 1ks pěnového tužidla 400ml
získáte uhlazovací dřevěný kartáč zdarma.
Při nákupu této akce za 314 Kč ušetříte 150 Kč.
Allwaves lak 750ml - silně tužící lak na vlasy s vitamíny - 110 Kč
Allwaves pěnové tužidlo 400ml - silně tužící pěna na vlasy zvětšující
objem - 94 Kč
uhlazovací dřevěný kartáč s přírodními štětinami - 150 Kč zdarma.

+
zdarma pláštěnka na stříhání
(modrá nebo černá)

+
zdarma

48%
ceny
šetříte

Zboží, vyjma nábytku, zasíláme i na dobírku do 48 hodin.

Kadeřnické
pomůcky

červenec, srpen

červenec, srpen

Ventilátor ROHNSON R803
původní cena 850 Kč

akční cena 690 Kč
- tichý motor příkon 50W
- průměr vrtule 40cm
- 90° oscilace
- 3 polohový otočný přepínač
- dětská ochranná kovová mřížka
- teleskopický kovový stojan

19 %
ceny
šetříte

Vinylové rukavice bal. 100 ks
akční cena 129 Kč
- neosahují silikon
- lehce pudrované
- vhodné pro alergiky

Pineta chrom
původní cena 19 Kč

akční cena 14 Kč
Melírovací čepice 5 + 2 ZDARMA
Zakoupíte-li si 5ks melírovací čepice získáte další 2ks zdarma.

26 %
ceny
šetříte

Skřipec 6+6 ZDARMA
akční cena 36 Kč
Zakoupíte-li si 6ks skřipců (barva černá nebo stříbrná)
získáte dalších 6ks zdarma.

Hliníkový
vytlačovač tub

20 %

původní cena 139 Kč

ceny
šetříte

akční cena 111 Kč

Vše na objednávku.
Uvedené ceny jsou platné pro zboží v základním provedení.

Nábytek

červenec, srpen

červenec, srpen

(1) Kadeřnické křeslo Ayala TOLEDO 02
pneu báze chrom, kříž chrom

(5) Kadeřnická obsluha LUCKA

akční cena 3 890 Kč

akční cena 3 449 Kč

původní cena 5 640 Kč - ušetříte 1 750 Kč

původní cena 3 990 Kč - ušetříte 541 Kč

14 %
ceny
šetříte

(2) Kadeřnické křeslo Ayala TOLEDO 01
hydraulická báze chrom, kříž chrom

akční cena 5 890 Kč
původní cena 6 990 Kč - ušetříte 1 100 Kč

16%
ceny
šetříte

(3) Kadeřnický mycí box CAPRI
bílá keramika, dřevěné područky

akční cena 13 500 Kč
původní cena 14 500 Kč - ušetříte 1 000 Kč

7%
ceny
šetříte

(4) Kadeřnický mycí box CAPRI
černá keramika, dřevěné područky

akční cena 14 500 Kč
původní cena 15 500 Kč - ušetříte 1 000 Kč

6%
ceny
šetříte

31%
ceny
šetříte

červenec, srpen
(6) Kadeřnický salon JUNIOR:
- kadeřnický mycí box CAPRI - plast
- kadeřnická židle TINA - pneu báze
- kadeřnická obsluha LUCKA
- sušák RAP

akční cena 18 990 Kč
původní cena 24 710 Kč - ušetříte 5 720 Kč

červenec, srpen

23%
ceny
šetříte

(7) Kadeřnický salon CLASSIC:
- kadeřnický mycí box CAPRI - bílá keramika,
dřevěné područky
- kadeřnická židle PAMPA - hydraulická báze chrom,
kříž chrom, dřevěné područky
- kadeřnická obsluha LUCKA
- sušák RAP

akční cena 26 790 Kč
původní cena 32 530 Kč - ušetříte 5 740 Kč

18 %
ceny
šetříte

Inzerce

Program
školení

Kadeřnické potřeby – Vorlíčkovi, Plzeň
červenec, srpen
MATRIX – praktický seminář dle dohody (kontakt pan Vorlíček mobil: 777 259 541)
5. 9. 2004
Show MATRIX – nejnovější trendy – střihy a barvení předvede britský kadeřník Franco della Grazia;
místo konání: Divadlo Čas, Plzeň; čas: 16,00 hod.; cena 499,- Kč
10. 9. 2004
SELECTIVE – místo konání: KP Vorlíčkovi; čas: 15,00hod.; cena 100 Kč
25. 9. 2004
GESTIL-BES – místo konání: Divadlo Čas, Plzeň; čas: 10,00 hod.; cena 350,- Kč
Bližší informace na zelené lince 800 178 534 nebo na www.vokapo.cz
Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Náchod
16. 10. 2004
Podzimní školení s trendy 2004
místo konání: Divadlo Dr.Čížka v Náchodě – Beránek ; čas: 10,00-17,00 hod.;
školitel: mistr kadeřníků Jan Špilar s týmem
Tímto Vás chceme pozvat na podzimní školení účesových trendů s Janem Špilarem, konané v náchodském Divadle Beránek
ve velkém sále. Jan Špilar předvede podzimní střihy, účesovou tvorbu
a navíc má připraveny nejnovější účesové trendy z léta 2004 z Paříže.
Rezervace na telefonu 491 424 702.
Cena za vstupné včetně oběda je 699 Kč.
Bližší informace na zelené lince 800 138 249 nebo na www.drobny.cz
Pohner-kadeřnické potřeby, Chrudim
Malá hloubková školení včetně nových střihů:
místo konání: SOU Jihlava
19. 9. 2004
Vitality’s – cena 220 Kč včetně oběda
místo konání: Markovice
20. 9. 2004
Vitality’s – cena 220 Kč včetně oběda
21. 9. 2004
Schwarzkopf
22. 9. 2004
Londa
30. 9. 2004
Střihy+drdoly pí.Hynčíkové
1. 10. 2004
Střihy+drdoly pí.Hynčíkové
21. 11. 2004

Den nové techniky v účesové tvorbě s panem Špilare
Bližší informace v příštích infonovinách HAIR SERVIS.
Bližší informace na zelené lince 800 169 353 nebo na www.pohner.chrudim.cz
ZOPAS v.o.s., Most
červenec, srpen
MATRIX – praktický seminář dle dohody
6. 9. 2004
Show MATRIX – nejnovější trendy – střihy a barvení předvede britský kadeřník Franco della Grazia;
místo konání: Národní dům, Ústí nad Labem; čas: 18,00 hod.; cena 499,- Kč
Bližší informace na zelené lince 800 900 525 nebo na www.zopas.cz

Placená inzerce

Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, Volovnice 300, Náchod, zelená linka: 800 138 249 ● Pohner – kadeřnické potřeby, Markovice 1056,
Chrudim, zelená linka: 800 169 353 ● Kadeřnický servis, s.r.o., Praha 4, Rabasova 1, zelená linka: 800 100 246 ● Kadeřnické potřeby –
Vorlíčkovi, Radyňská 38, Plzeň, zelená linka: 800 178 534 ● Kamak, Martinovská 3168, Ostrava; Nákladní 23, Opava, zelená linka: 800 100 061 ●
TRIO, Helsinská 8, Olomouc, zelená linka: 800 100 694 ● Bema CZ, s.r.o., Výstavní 1, Hodonín; Zelenářská 26, Znojmo, zelená linka: 800 159 712
● Zopas v.o.s., Želenice 10, Most, zelená linka: 800 900 525. ● Chyby tisku, změny cen vyhrazeny.

