
DŘEVĚNÝ KARTÁČ NA VLASY FOX EXPERT NYLON&KANČÍ SRST 15 - 40 MM     
• kartáč je vyrobený z měkkého bukového dřeva
• tělo kartáče je potaženo hliníkovou vrstvou - během fénování rovnoměrně rozvádí teplo
• změna barvy těla vlivem teploty umožňuje mít práci s kartáčem a fénem pod větší 
kontrolou 
• směs nylonových vláken a přírodních štětin z divočáka skvěle rozčesává vlasy bez trhání
• ergonomický tvar usnadňuje práci při stylizaci účesu; elegantní design
• k dispozici ve čtyřech velikostech: 15 mm, 25 mm, 35 mm a 40 mm

SADA 6 HŘEBENŮ FOX BARBER EXPERT - POUZDRO DŽÍNOVÉ
SADA 6 HŘEBENŮ FOX BARBER EXPERT - POUZDRO LNĚNÉ
Na výběr jsou dva vzory pouzdra: tmavě modré – džínové a 
écru – lněné.
Etuje obsahuje tyto hřebeny:
• Velký barber hřeben – určený k stříhání strojkem přes hřeben
• Klasický barber hřeben – určený k stříhání nůžkami i strojkem 
přes hřeben
• Univerzální barber hřeben – se silnými a zaoblenými zuby, 
umožňuje pohodlnou práci při stříhání
• Dlouhý klasický hřeben – umožňuje mimořádně pohodlnou 
práci při precizním stříhání nůžkami
• Speciální barber hřeben – lichoběžníkový tvar umožňuje práci 
v obtížně dostupných místech účesu
• Malý klasický hřeben – základní hřeben pro stříhání přes prsty

ŠPIČKOVÝ ERGONOMICKÝ STROJEK FOX ARROW        
• Funkce TURBO zvyšuje rychlost střihu a usnadňuje 
střihání silnějších vlasů
• LCD displej ukazuje úroveň nabití baterie a nutnost 
naolejování ostří
• Dvě vyměnitelné lithium-fero-fosfátové baterie, doba 
nabíjení 120 minut
• Nepřetržitý bezdrátový provoz až 90 minut při plném 
nabití baterie
• Keramická odnímatelná čepel se 4 nastavitelnými 
polohami: 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm
• 4 hřebenové nástavce: 3mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

STROJEK FOX TECHNO        
• Výkonný rotační motor, 4 hřebeny 3, 6, 9, 12 mm
• Použití bezdrátové nebo s kabelem, nabíjecí stanice
• Nastavitelné ostří se 3 pozicemi
• Moderní design a příjemný tvar

Ergonomický konturovací strojek FOX TANGO S       
• profesionální multifunkční bezdrátový 
konturovací strojek na vlasy a vousy 
• lithiová baterie poskytující až 120 minut provozu 
na plný výkon ých čepelí pro různé způsoby stříhání
• nástavcové hřebeny ke standardní čepeli: 3 mm, 
4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
• 4 hřebeny na čepel ve tvaru písmene „T“ - 3 mm, 
6 mm, 9 mm, 12 mm

Strojek FOX REGGAE konturovací červený nebo černý   
• Profesionální bezdrátový zastřihávač vlasů a vousů
• Použití bezdrátové nebo s kabelem, nabíjecí stanice
• Snímatelná řezná čepel s 5-stupňovým nastavením: 
3, 4, 5, 6, 7 mm
• Indikátor nabíjení

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce „LEDEN - ÚNOR”
Všechny akce platí do konce února 2018 nebo do vyprodání zásob.
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ŽEHLIČKA FOX SAMBA  -  PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA 
NA VLASY S FUNKCÍ INFRARED A IONIZACÍ  
• Infračervené záření vlasy regeneruje a omlazuje, 
povzbuzuje produkci keratinu
• Pohyblivé keramicko-turmalínové destičky - lze snadno 
rovnat nebo natáčet vlasy
• Regulace teploty od 80°C do 220°C
• Přehledný LED displej umožňuje snadné čtení údajů

FOX BUTTERFLY „MOTÝLEK” - PROFESIONÁLNÍ 
ULTRALEHKÝ FÉN  2.100 W 
• Extrémně lehký profesionální fén
• Design „Motýlek“, ergonomický tvar - maximální komfort 
při práci
• Vynikající DC motor nové generace, výkon 2.100 W,  s 
ionizací
• 3 možnosti nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení 
rychlosti foukání

FOX PIROLO - PROFESIONÁLNÍ FÉN  2.100 W  
• Ergonomicky skvěle tvarovaná rukojeť a výborné 
vyvážení umožňují pohodlnou práci
• Profesionální AC motor nejnovější generace s 
prodlouženou životností
• 3 úrovně nastavení teploty vzduchu a 2 stupně intenzity 
foukání vzduchu
• Funkce „Studený vzduch“; ionizace
• Dostupné barvy: červený nebo černý

KADEŘNICKÝ VOZÍK FOX BROADWAY ČERNÝ NEBO 
ČERVENÝ  
• 5 zásuvek
• možnost zavěšení zásuvky na pultu vozíku
• držák na fén a kartáče
• miska na barvení
• ergonomické madlo ze dvou stran
• výška 89 cm, šířka 41 cm, délka 44 cm

KŘESLO FOX FLORIDA ČERNÉ   
• Chromované područky
• Výška sedáku nastavitelná hydraulickou pumpou
• Čalounění z černé umělé kůže
• Ideální pro interiéry v jakémkoliv stylu

MYCÍ BOX FOX FLORIDA     
• Stojan vyroben z epoxidové pryskyřice
• Rozšířené nastavitelné bílé keramické umyvadlo
• Chromované potrubí
• Čalounění z černé umělé kůže

SUŠÁK FOX AIR NA STOJANU - ČERNÝ NEBO BÍLÝ   
• Teplotní rozsah: 22 – 75°C
• Časovač: 0 - 60 minut
• Funkce zahřívání vlasů při trvalé, barvení a maskách
• Topné těleso z nerezové oceli
• S pětiramenným nastavitelným stojanem
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Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Adresa velkoobchodu:


