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Geachte relatie,

Met trots presenteren wij u onze eerste editie van het magazine van Kappersservice Floral Salon Inspiration!

Een magazine toegespitst op een specialisatie binnen Kappersservice Floral: 
Salon Inspirations geeft u een beeld van onze activiteiten met het programma van de Italiaanse meubelleverancier Salon 
Ambience. Door middel van salonreportages en presentaties van andere activiteiten van Kappersservice Floral willen wij 
u duidelijk maken dat u bij ons aan het juiste adres bent voor de inrichting van uw salon.

Dus als u binnenkort, of op langere termijn, uw salon dromen wilt verwezenlijken, heten wij u van harte welkom in een 
van onze showrooms!

Wij wensen u veel leesplezier in dit magazine en tot ziens in een van onze showrooms voor verdere gesprekken!

Paul en Lou Kamm
Directie Kappersservice Floral

International 47Kappersservice Floral 10



“Wij richten ons op een brede doelgroep, in het bijzonder door de specialisaties die wij bieden” We zijn in gesprek met 
Patricia Timmerman, eigenaresse van Ad Peters Haircompany by Patricia

Patricia is al meer dan 20 jaar actief in het kappersvak. Op haar 17e is haar carrière begonnen bij Ad Peters, shows en later 
masterclassteam shows behoorden tot haar werkzaamheden. Dit beviel zo goed dat zij besloot in 2001 aandelen over te 
nemen van Ad Peters. In juli 2005 resulteerde dit in een totale overname van de zaak.

Met haar 12 medewerksters biedt Patricia de volgende specialisaties: Haarwerken, extensions en een Kerastase 
ambassadeur die klanten met hoofdhuidproblemen adviseert. Een schoonheidsspecialiste en 2 visagisten maken het 
geheel compleet.
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H A I R C O M P A N Y  B Y  PAT R I C I A
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Ad Peters “Haircompany” by Patricia
Boxbergenweg 56-60

7412 BE Deventer
Eigenaresse: Patricia Timmerman

Een vernieuwing van de zaak, vond plaats 
in oktober 2010 De totale salon oppervlakte 
bedraagt 160m2, hierop wordt gewerkt 
met 17 kaptafels en 5 washunits Voor de 
inrichting van de salon zijn de ontwerpers van 
“Martijn en Walter ontwerpers” uit Nijverdal 
verantwoordelijk. Rust, ontspanning en 
eenheid, waren de “keywords” waar ze 
mee aan de slag moesten. In deze grote 
ruimte zijn door een goede indeling allemaal 
kleinere salons gecreëerd met een aparte 
wasruimte in de damesafdeling en een 
washoek in de herenafdeling. De salon is 
uitgevoerd in een lichte kleurstelling met een 
ruime receptie ruimte en in de herenafdeling 
speciale aluminium wandbekleding in de 
Channel kleuren.

Op de vraag “Waarom hebben jullie gekozen 
voor Salon Ambience?” kwam het volgende 
antwoord :
De ontwerpers hadden een kubusmodel stoel 
getekend, we zijn toen gaan zoeken naar 
een model dat daar het beste bij in de buurt 
kwam en dat bleek de Kubik stoel, van Salon 
Ambience te zijn. Via de vertegenwoordigster 
van Kappersservice Floral heb ik een folder 
gekregen van Salon Ambience. Aangezien 
ik verder precies wist wat ik wilde, hoefde ik 
alleen nog de onderhandelingen te voeren 
met het hoofdkantoor van Kappersservice 
Floral in Eindhoven.

Ook de keuze van de Wellness-washunit 
blijkt een schot in de roos te zijn! De 
washunits zijn uitgevoerd met een Shiatsu 
massage systeem en een elektrisch 
verstelbare beensteun.. Klanten ervaren het 
liggen hierin ècht als een verwenmomentje, 
ik krijg zelfs nieuwe klanten die het via via 
gehoord hebben en het ook willen proberen.

U bent van harte welkom om de prettige 
ontspannen sfeer, te komen ervaren bij 
Patricia en haar team.



D e  tota a l  l e v e r a n c i e r  i n  d e  B e n e lu x

Al sinds 60 jaar is Kappersservice Floral BV dé totaalleverancier voor kapsalons en nagelstudio’s in 
de Benelux. In deze 60 jaar heeft ons bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ons bedrijf 
is gegroeid door de ontwikkeling van visie en strategie, de stroomlijning van processen en de 

ontwikkeling van professionaliteit.
Wij streven er samen met onze 151 medewerkers naar, om telkens onze kwaliteit in de dienstverlening 
te optimaliseren en te verbeteren. Onze professionele medewerkers bedienen dagelijks vele klanten inde 
Nederlandse en Belgische markt. Daarnaast bieden we een groot scala aan diensten, zoals trainingen en 
workshops. Wij hebben door onze lange ervaring als geen ander de deskundigheid en kennis in huis om u als 
klant optimaal van dienst te kunnen zijn.

Als totaal leverancier houden wij de markt voor u nauwlettend in de gaten. Dit vertaalt zich niet alleen in het 
aanbieden van de nieuwste producten, maar ook in het ontwikkelen van eigen initiatieven zoals onze private 
labels, K1 en Infinity, of het organiseren van een Hair & Dance event zoals Hairzenzation. Bij het leveren van 
topkwaliteit hoort ook een goed advies. Onze professionele medewerkers zijn perfect in staat om u duidelijk 
en goed te adviseren. Wij beschikken zowel over een binnendienst als een professionele buitendienst, 
zodat we u altijd en snel persoonlijk kunnen helpen. Wij hebben bovendien verspreid door Nederland 10 
vestigingen,zodat u altijd dicht in uw buurt van harte welkom bent voor een bezoek. Onze persoonlijke en 
professionele benadering zal zorgen voor een blijvende relatie.

Op het gebied van salon inrichting is het voor ons alweer 50 jaar geleden dat wij onze eerste herenstoel zelf in 
productie namen! Sinds die tijd is er veel veranderd, maar niet onze benadering van u als klant! Wij weten dat 
de keuze van een nieuw interieur, of een aanpassing, een uitermate persoonlijke keuze is. 
Met de uitstraling van uw saloninterieur maakt u duidelijk wie u bent en wie uw klanten worden. Kappersservice 
Floral helpt u graag bij het maken van uw keuze. Tijdens dit hele proces van inleidend en oriënterend gesprek 
tot en met complete oplevering staan wij naast u. Wat even belangrijk is , is dat wij daarna graag uw partner 
blijven omdat ons assortiment voldoende mogelijkheden biedt om een jaren lange relatie op te bouwen en 
instant te houden. Zo blijven wij altijd een partner waar u altijd terug op kunt vallen!
Salon Ambience, een van de top 3 leveranciers uit Italie, is daarbij voor ons een betrouwbare relatie. Salon 
Ambience heeft een zeer uitgebreid programma meubilair voor kapsalons, nagelstudios en schoonheidssalons. 
Veel modellen en kleuren zijn leverbaar met een korte levertijd.

In dit magazine ziet u een aantal saloneigenaren, dat gekozen heeft voor de kwaliteitsmeubels van 
Salon Ambience. 

Kappersservice Floral en Salon Ambience zijn er trots op u dit magazine te presenteren, samen met de salon 
eigenaren die hun medewerking hebben verleend en alle andere mensen die hierbij betrokken geweest zijn.

Tot ziens in een van onze showrooms om uw salondromen te verwezenlijken!
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In een salon met een vloeroppervlak van 75m2, staan 4 kaptafels 
en 2 washunits in een fantastische omgeving opgebouwd om het 
mijn klanten naar de zin te maken. Aan het woord is onderneemster 
Babette de Vries, die in december 2010 haar vernieuwde zaak 
opende in een “upperclass”wijk in Badhoevedorp.

De inrichting werd in een gesprek bij de firma Kappersservice 
Floral bekeken en besteld. De keuze voor Salon Ambience was 
meteen duidelijk. Er is zo’n uitgebreid programma beschikbaar 
aan stoelen en washunits. Gekozen is voor de bedieningsstoel 
Amber en de washunit Lux. Beide producten met een geweldige 
uitstraling en leverbaar in zeer veel kleurvarianten. De stoelen en 
washunits zijn gestoffeerd in een zogenaamde duo toon: tea en 
viper. De kaptafels zijn gemaakt in eigen regie van ruw hout met 
een grote spiegel en roestvrijstalen poten. De opbouw na de 
correcte levering ging probleemloos.

Ik vond het vooral erg leuk om met de juiste partners een nieuwe 
salon te creëren, die geheel aan mijn wensen voldoet. Iedereen 
heeft gedaan waar hij goed in is, van het bedrijfsplan maken tot 
aan het installeren van het geheel.

De sfeer waar ik naar op zoek was, moest open en warm zijn, 
klanten moesten zich welkom voelen. Het design van Salon 
Ambience producten voldoet hieraan. Door het brede assortiment, 
kunnen produkten goed op elkaar afgestemd worden. Ik ben dan 
ook erg blij met het eind-resultaat.

Ook van mijn klanten ontvang ik alleen maar positieve reacties. 
Klanten die niet via via komen, komen uit nieuwsgierigheid omdat 
ze mijn salon zo mooi vinden!

Dit is mijn eerste zaak, maar ben van plan meerder zaken te 
openen en hierin komt ook zeker SALON AMBIENCE gekocht bij 
Kappersservice Floral.

H&H Studio
Arendstraat 2

1171 DZ Badhoevedorp
Eigenaresse Babette de Vries

H&H Hair
Studios
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Een integraal onderdeel van elke salon en de ruimtes 
waar voortdurend gewerkt wordt zijn de kaptafels en de 
wasplaatsen. Het zijn de gebieden waar zowel medewerkers 
als klanten het grootste deel van hun tijd doorbrengen en 
die gegarandeerd in het oog vallen bij binnenkomst van de 
salon. De stijl van de salon wordt bepaald door de keuze van 
de kaptafels, bedieningsstoelen en washunits. 

Met zo’n keuze aan producten die beschikbaar zijn, is het 
uiteraard van groot belang om de juiste combinaties te 

kiezen voor de salon. Wil de salon het modieuze jonge 
publiek aantrekken met een ultramoderne en minimalistische 
inrichting? Of wordt de stijl retro en leuk, het creëren van 
een prettige sfeer voor de medewerkers en de klanten? 
Misschien heeft een klassieke aanpak de voorkeur, voor 
mensen op zoek naar een ontspannen, betrouwbare 
omgeving voor hun klanten te creëren. Op de volgende 
pagina’s is slechts een kleine greep uit het brede scala 
te zien van kaptafels en stoelen, die beschikbaar zijn bij 
Kappersservice Floral.

Verkrijgbaar in zowel enkele en dubbele versie, de kaptafel Unique maakt 
gebruik van eenvoudige vormen om een   frisse, elegante verschijning in 
het werkgebied te creëren. Een glimmend, wit gelakte structuur wordt 

afgewerkt met een glazen blad dat de stoffering die daaronder ligt, 
beschermt en accentueert. De stoffering kan gekozen worden uit de 42 

Salon Ambience Skai kleuren. Boven het blad hangt een rechthoekige 
spiegel met indirecte verlichting.

De Grace kappersstoel biedt een verfijnde stijl aan kappers. Het elegante 
vierkante design van de rugleuning en de zitting zorgt voor een 

exclusieve vorm, geaccentueerd door kristallen knopen gracieus aan de 
binnenkant van de rugleuning. De slanke verchroomde armleuningen, met 
contrasterende bochten en rechte lijnen, geven een beslissende touch van 

de kwaliteit van de stoel



2 De kaptafel Paris maakt gebruik van minimale vormen, natuurlijke 
charme en moderne tendensen bij het accentueren van het 
stylinggebied. Het grote, rechthoekige achterpaneel is afgewerkt met 
een glanzend zwarte kunststof materiaal met een ruw oppervlak, en 
voorzien van een spiegel met vloeiende lijnen. De kaptafel Paris wordt 
aangevuld met een fors, aluminium kapblad met een ingebouwde 
föhnhouder, en wordt geleverd met een verchroomd metalen 
voetsteun.

3 Het unieke ontwerp van de Vanessa stoel van Salon Ambience, 
een nieuwe kappersstoel waarbij de zitting, rug en armleuningen één 
geheel vormen, geeft een ongelooflijk comfortabele en ontspannende 
stoel. De stijl herinnert aan de 70’s chic, en de op de rand genaaide 
bies voegt een vleugje sprankeling en energie aan het werkgebied toe.

4
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1 De NEW SHIATSU® massage van de nieuwe wasbak 
Revolution van Salon Ambience is speciaal ontworpen 
om de spieren te ontspannen en de druk in de totale rug te 
verminderen met als resultaat een gevoel van verlichting en 
ontspanning bij de klant. Het massage systeem werkt op 4 
verschillende drukpunten en heeft een ruimer werkvlak dan 
de huidige Shiatsu systemen.
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4 Moon - Deze stijlvolle nieuwe kaptafel van Salon Ambience maakt 
gebruik van de vorm om de minimalistische stijl van de grote spiegel 
te benadrukken. Achter de spiegel zijn 3 met neon lampen verlichte 

ruimtes ingebouwd om producten uit te stallen. Het kapblad is of een 
wenge rechthoekig blad of een stevig aluminium blad met ingebouwde 
föhnhouder. De kaptafel is ook leverbaar in een dubbele uitvoering op 

stevige aluminium poten

5 De Neowash maakt gebruik van nieuwe, stilistische lijnen die 
perfect de gebogen stijl van de keramische wastafel combineert met 

een indrukwekkende, rechte armleuningen en de vierkante kolom 
waarop de wasbak is gemonteerd. Het geborstelde staal zorgt voor een 

sterk contrast met de zachte Sky Kleuren die de zitting, de rug en de 
armleuningen bedekken

6 De kaptafel Orbital biedt een verandering in de stijl in vergelijking 
met de meeste andere kaptafels, en maakt met een volledig afgeronde 
ontwerp een andere impact in een salon. Een groot ovaal houten frame 
rondom een   kleinere ovale spiegel die uit het midden is geplaatst op het 
frame geeft de unieke stijl van de kaptafel. Aan de zijkant van de spiegel 

maakt een klein, onregelmatig gevormde, glazen kapblad de kaptafel 
compleet. De Orbital is naar keuze verkrijgbaar in glanzend wit of mat 

cappuccino gelakt.
Een andere stijl van stoel van Salon Ambience, de Violet maakt gebruik 

van polyuretaan schuim om een unieke vorm te creëren, met een losse 
zitting en rugleuning ontstaat er een aantrekkelijke en comfortabele 

kappersstoel. Hetzelfde materiaal wordt gebruikt voor de armleuningen, 
verbonden aan de zijkanten van de zitting, wederom met een unieke vorm

7 Gecreëerd door een mix van design en comfort, beschikt de Alicia 
stoel  over een kuipstructuur die de klant omhult, door de transparante 
plexiglas armleuningen wordt er een gevoel van lichtheid en raffinement 

toegevoegd aan de stoel

8 De stoel Amelie, stijlvol en comfortabel, maakt gebruik van een 
kuipstructuur om de goede ergonomische vorm van de stoel te 

accentueren. Het innovatieve ontwerp van de slanke verchroomde 
armleuningen, met contrasterende bochten en rechte lijnen, maakt de 

stoel compleet.



Salon Ambience Italië, opgericht in Reggio Emilia in 1989, heeft 
zich in een korte periode gesetteld in de wereld van meubilair voor 

kapsalons en schoonheidssalons. Nu is het een van de grootste 
Italiaanse bedrijven in deze sector, met export van producten van de 

hoogste kwaliteit over de gehele wereld.

De filosofie van dit bedrijf is vanaf het begin geweest, om de Italiaanse 
kwaliteiten van stijl, traditie en vakmanschap van een product te 

combineren, met de kenmerken van een internationaal bedrijf. Op 
deze manier kan het bedrijf voldoen aan de vele eisen niet alleen uit 

Europa, maar ook uit de rest van de wereld.

De producten die vandaag het logo Salon Ambience dragen, zijn het 
resultaat van creativiteit en functionaliteit, en proberen niet alleen de 

werkruimte te verbeteren, maar ook de kwaliteit van het werk zelf. 
Hierdoor ontstaat er een vriendelijke, aantrekkelijke sfeer die ruimte 

laat voor de creativiteit van de kapper.

Door de jaren heen heeft Salon Ambience een netwerk opgebouwd 
van exclusieve groothandelaren, in Italië en over de hele wereld, 

die in staat zijn de distributie van het hele gamma van producten te 
verzorgen, en daarnaast ook het imago van Salon Ambience met 
grote professionaliteit en competentie te kunnen uitdragen. Salon 

Ambience - Een wereldwijde garantie van kwaliteit!
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MADE IN ITALY

….Een wereldwijde 
garantie van 
kwaliteit!
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e zijn in gesprek met een 
onderneemster in hart en nieren 
Sigrid Seijbrands, van Uw Kapper.nl

In het 3e jaar van haar opleiding is Sigrid al 
gaan werken bij Uw Kapper.nl, opgericht in 
1991. Na een kleine onderbreking van 2 jaar 
naar Redken,  besloot zij terug te keren naar 
Uw Kapper.nl en partner te worden. Dat zij 
“Ambassador van Redken “ werd en een 100% 
Redken salon is, is hiervan het logische gevolg.

Op 1 januari 2002, heeft zij de gehele zaak 
overgenomen. Haar voormalige partner kreeg 
andere prioriteiten en Sigrid wilde zich volledig 
op de zaak gaan storten.

Momenteel zorgt zij er samen met haar team 
van 3 Kapsters, een schoonheidsspecialiste en 
1 of 2 stagiaires voor dat haar klanten tevreden 
naar huis gaan. Het motto is: “Wat we ook 
doen, we willen goed werk leveren “

Een vernieuwing van de salon kon niet uitblijven, 
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in januari 2011 was het zover!

Samen met mijn interieur styliste, ben ik 
op zoek gegaan naar een nieuw image 
voor mijn salon. De buitenkant was nogal 
donker en dat wilde ik graag veranderen 
in een frisse, moderne, trendy look.

Via internet heb ik een voorselectie 
gemaakt van meubilair dat ik mooi vond. 
Toen zijn we op pad gegaan. In de eerst 
showroom, die van Kappersservice Floral, 
was het meteen raak. De adviezen die 
ik kreeg, sloten perfect aan bij mijn 
wensen. Het assortiment van Salon 
Ambience bood een ruime keuze aan 
zowel meubels als kleuren.

Heel blij ben ik met de Square stoelen 
en Square washunits in een mooie wit 
zwarte kleurcombinatie. De kaptafels zijn 
zelf ontwikkeld en gemaakt. In mijn salon 
van 55m2, kan ik hiermee uitstekend 5 
werkplekken creëren.

Hiermee kunnen wij onze klanten ( 
trouwens even veel mannen als vrouwen! 
) optimaal bedienen.

Graag wil ik de firma Kappersservice Floral 
bedanken voor de ontzettend prettige 
samenwerking en de fantastische 
adviezen van Interieur Styliste, Annelies 
van Oort, van Stylize, kan ik iedereen 
aanraden !!

Uw Kapper.nl
Frederiklaan 187

5616 NG Eindhoven
Eigenaresse: Sigrid Seijbrands



nieuwe inrichting met/zonder verbouwing. 

Ons uitgangspunt is; ‘”de wens van de kapper”  en zijn/haar 
eigen identiteit in te brengen. Wil je  een op maat gesneden 
salon dan wordt die door George Voogt ontworpen en na 
een intakegesprek komt er een 1ste ontwerp op tafel wat als 
uitgangspunt dient voor de verdere realisatie. George Voogt 
ontwerpt en produceert naar wens  kaptafels, balie, chemiekast, 
wachthoek  en overige alsmede de indeling van de kapsalon met 
de meest effectieve routing en de sfeer die bij de klant en zijn 
doelgroep past. Stoelen, washunits en droogkappen worden 
door KSF geleverd. 

Onze werkwijze;
Als bij een klant de interesse is om zijn/haar salon een nieuwe 
look te geven, maakt de salon eigenaar een afspraak met 
George Voogt, bij voorkeur in de salon. Tijdens het intakegesprek 
inventariseert George Voogt uw wensen, de locatie, doelgroep 
en de wijze waarop gewerkt word. Wat voor uitstraling hebt u 
voor ogen? In dit gesprek denken wij al volop met u mee.
 
Sommige ideeën komen al bovendrijven tijdens het intakegesprek. 
Andere vragen even tijd en gaan u dus verrassen. Het resultaat 
van dit creatieve proces krijgt u gepresenteerd in een full colour 
driedimensionaal ontwerp. We doen een voorstel op het gebied 
van stijl, efficiency, kleur en materiaal. Deze presentatie vindt 
plaats in een van de showrooms van KSF, waardoor de klant 
zich ook kan oriënteren op de meubels die hij erin wil hebben, 
geadviseerd door de vertegenwoordiger waarmee de klant 
contact heeft. Zo werken we samen  met u aan een inrichting 
waarin u met trots uw klanten gaat ontvangen.
Is het ontwerp, met eventuele aanpassingen naar wens, 
wordt er een prijsopgave gedaan van het interieur en het 
kappersmeubilair. Dit alles voeren wij geheel vrijblijvend uit.

Daarnaast kan op verzoek een begroting gemaakt worden van 
de verbouwing, loodgieter, electra, vloer- en plafondafwerkingen, 
schilder e.d. om zo een goede indicatie te krijgen van de totale 
kosten. Hierbij wordt het budget goed bewaakt.
Ook hier is de wens van de klant het belangrijkste, hij/zij kan 

allerlei bijkomende werkzaamheden laten uitvoeren door 
plaatselijke bedrijven ( soms zijn het zelfs klanten, die ze moeilijk 
kunnen passeren) of door onderaannemers waarmee George 
Voogt samenwerkt. 
Nadat er is besloten hoe, wanneer en met welke partijen de 
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, wordt er een 
bouwvergadering gepland waarin alle partijen van diversen 
disciplines door George Voogt worden uitgenodigd om tot 
definitieve offertes te komen. De betrokken partijen krijgen 
vervolgens de technische tekeningen en een planningsschema 
overhandigd, zodat een ieder weet, wat en wanneer er van hem 
verwacht wordt zijn werkzaamheden uit te voeren. Het totale 
bouwproces wordt ook geheel begeleid. Het grote voordeel van 
deze werkwijze is; de klant wordt zo weinig mogelijk belast met 
allerlei zaken, heeft een aanspreekpunt, dus hoeft zich geen 
zorgen te maken of iedere partij wel aan zijn verplichtingen 
voldoet, en kan zich blijven focussen op de continuering van 
zijn werkzaamheden in de kapsalon al of niet in de noodlocatie 
wat op zich al een extra inspanning is doordat er nogal wat 
geïmproviseerd moet worden. 

Het aanvragen van vergunningen bij de gemeente en het 
plaatsen van een eventuele noodsalon kunnen door George 
Voogt geregeld worden. Zoals u terecht leest, kunnen wij u een 
“turn key”  concept  leveren.

Al bij al een samenwerking en een service die zich in een lange 
periode al vele malen bewezen heeft  tot volle tevredenheid van 
onze klanten. De samenwerking floreert door de combinatie 
KSF, die het contact met de markt heeft middels 24 VT, verdeeld 
over negen landelijke vestigingen, met in elke vestiging een 
showroom en de jarenlange ervaring en de knowhow in de 
kappersbranche van Voogt Interieurprojecten.

Wij hopen u eens  te mogen ontmoeten in een van onze 
showrooms of bij u in de kapsalon, teneinde voor u uw 
droomsalon te mogen ontwerpen en verwezenlijken.

Hans Knaapen, Kappersservice Floral
George Voogt, Voogt Interieurprojecten

SAMENWERKING LEIDT 
TOT GEWENST RESULTAAT

Wij stellen ons aan u voor:

Hans Knaapen, ruim 40 jaar werkzaam in de kappersbranche als vertegenwoordiger en de laatste 10 jaar als 
verkoopleider bij Kappersservice Floral.

George Voogt, ruim 30 jaar werkzaam als interieur ontwerper/inrichter met als specialisatie de kappersbranche.

Door een samenwerking van ruim 20 jaar zijn wij samen in staat om de kapper, dankzij onze ruime kennis en ervaring 
hem/haar te adviseren, ontwerpen en in te richten van zijn/haar salon. Dit kan zijn voor een re-styling, een komplete 

25SALONINSPIRATION24 SALONINSPIRATION



MATERIAL

Black Damask 25

27SALONINSPIRATION

Realiseer uw 
salon met een 
verbazingwekkende 
selectie kleuren en 
materialen!



Alligator 31

Damask 24

Champagne 10
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SALONQ U A L I T Y

Saloneigenaren, zowel nieuwe als bestaande, zijn altijd op zoek naar de 
persoonlijke touch in een moeilijke markt. Alle salons doen hun best zich 
te onderscheiden van de anderen door de diensten die zij aanbieden tot de 

prijzen die zij hanteren, en van de producten die zij verkopen tot de meubels die ze 
gebruiken. Naast deze vitale onderdelen van een succesvolle salon, is de impact van 
een smaakvolle en opvallende kleurstelling het overwegen meer dan waard.

Bij het openen van een salon voor de 
eerste keer, is er zeer veel aandacht 
voor het soort vloer, en de kleur van 

de muren, maar wat dacht u van het 
materiaal dat gebruikt wordt in het 

meubilair? Immers, de medewerkers en 
de klanten zijn continu in nauw contact 

met het meubilair, zowel in de receptie, het 
stylinggedeelte, en het washoek. Hierdoor 

is het meer dan zinvol om aantrekkelijke 
en hoogwaardige materialen te gebruiken, 

die alle secties samenvoegen en die stijl 
en verfijning aan de salon geven. Dankzij 
Kappersservice Floral, is er meubilair van 
hoge kwaliteit verkrijgbaar met een keuze 

uit meer dan 40 interessante kleuren en 
een verscheidenheid van verschillende 

materialen. Van elegante, neutrale tinten 
tot levendige, funky kleuren, kan de kleur 

en materiaal keuze werkelijk bepalend zijn 
voor de stijl van een salon. En door de 
extra mogelijkheid van het combineren 
van kleuren, wordt het nog makkelijker 

voor een salon om zich te onderscheiden 
van haar concurrenten. Plotseling begint 

het idee van een saloninrichting geheel in 
het zwart een stuk minder aantrekkelijk 

te lijken! Hier is slechts één voorbeeld 
van een salon die volledig gebruik maakt 
van de kleurmogelijkheden van de Salon 

Ambience skai collectie.



una nuova concezione del centro benessere
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MADE IN ITALY

EstetiVision is een programma van 
meubelen bedoeld voor schoonheidsalons 
en beautycenters, gepresenteerd door 
Medical & Beauty, een Italiaans bedrijf, 
gevestigd in Reggio Emilia, dat dit 
meubilair  produceert. EstetiVision is een 
concept gemaakt om aan de behoeften 
van iedereen te voldoen, variërend van 
kleine beauty salons tot de grootste 
centra en kuuroorden.
 
Dit project vloeit voort uit de behoefte 
om een   functionele, modulaire en 
professionele meubellijn voor beauty 
markt voor te stellen,die voldoet aan de 
vraag van deze markt.
 
Met deze nieuwe lijn, creëert Medical 
& Beauty meubilair dat de volgende 
generatie materialen en technologie 
integreert in combinatie met een 
geavanceerd ontwerp dat comfort en 
functionaliteit benadrukt. Het zorgvuldig 
onderzoek en selectie van vormen, 
materialen en afwerkingen heeft tot 
gevolg een programma van meubilair 
dat perfect past in elke bouwkundige 
ruimte en past in elk concept.
 
Alle producten van EstetiVision worden 
volledig in Italie geproduceerd om de 
hoge kwaliteitsstandaard te kunnen 
garanderen.

Voor elk type beauty en wellnesscentrum 
- dag spa, medicinale beautyruimte, 
elke beauty salon - heeft EstetiVision 
het juiste product om de omgeving te 
versterken en de tastbare ervaring van 
uw wellnessprogram volledig te maken.



v i s i o n 0 1
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BeautyINSPIRATION

>LED verlichting aan de onderkant 
van de Nirvana LED receptie 

meubel, geeft een elegante finish in 
de receptie ruimte. Groot topblad, 

glimmend wit gelakte ombouw om een 
grijs laminaat meubel met een extra 

display ruimte van glas vormen samen 
een elegante receptie. 

>Op de deurtjes van Wall Vision 
kolomkast en lage kastjes is een plastic 

toplaag met een gekleurd oppervlak 
met motief aangebracht. De kastjes zijn 

gemonteerd op een wand met het zelfde 
decor en vormen zo samen een elegante 

kastenwand.

>Michelle: wachtbank met dik houten wengé 
frame met comfortabele kussens met een Jute 
stoffering.

>Zen, massagebed met een 
verstelbare hoofdsteun met een houten 

wenge structuur en een gestoffeerd 
kussen. Ook leverbaar in licht gelakt 

hout.

>Een waterafstotende topblad met een 
wasbak met mengkraan die boven op de 

kast is aangebracht.



34 SALONINSPIRATION

N°5
studio 

chaNtal

SALONI N S P I R A T I O N
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Vele jaren ervaring opgedaan bij een baas, 
moeder van vriendin met een pand, een 
marktonderzoek in Bolsward, dat is de 

volgorde van en de aanloop naar, de start van 
No. 5 Studio Chantal geweest.

No. 5 Studio Chantal is gevestigd in een pand 
waar oude vloertegels en glas in lood ramen 
de sfeer bepalen. Bij de keuze van een nieuw 
interieur is dit bepalend geweest voor de luxe, 
stoere uitstraling, toegankelijk voor iedereen.

De vertegenwoordigster van Kappersservice 
Floral heeft mij destijds in de showroom 
uitgenodigd om eens te komen kijken naar 
meubilair. Dat was mijn eerste kennismaking met 
het Salon Ambience assortiment, precies wat ik 
zocht. En wat een keuze aan kleuren! Daarnaast 
vond ik het zeer prettig dat Kappersservice 
Floral zo lekker dichtbij is.

Tegenover N0.5 Studio Chantal bevindt zich een 
Hotel/Restaurant met een terras. Alle mensen 
die hier genieten van hun versnaperingen 
worden tòch nieuwsgierig gemaakt omdat het 
er zo mooi uitziet, aldus Chantal. En eigenlijk is 
dat nou precies wat ik wil!

Eenmaal binnen vinden we op een 
vloeroppervlak van 75m2, 4 werkplekken met 
maatwerk kaptafels en Square stoelen van 
Salon Ambience. De twee Wellness washunits 
voorzien de klanten van een heerlijke massage 
tijdens de wasbeurt.

Twee medewerksters ondersteunen Chantal bij 
het vele verven dat ze doet in haar salon, visagie 
en een zonnestudio bieden een extra service.

Over de kwaliteit van de behandelingen waren 
mijn klanten al tevreden, maar nu gebeurt dat 
ook nog eens in een  PRACHTIGE salon. Mijn 
salon is gebruikt als “voorbeeld” voor een nieuw 
in te richten salon van een vriendin, LEUK TOCH 
!!! lacht Chantal.

Weer een tevreden klant …..

No.5 Studio Chantal
Dijkstraat 5

8701 KB Bolsward
Eigenaresse: Chantal Ypma-Oostenveld
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Kwaliteit tegen een zeer aantrekkelijke 
prijs en een megadosis educatie…..

Hoe het begon…
Door de explosieve groei van 
Kappersservice Floral kwamen zo’n 7 
jaar geleden diverse huismerken binnen 
het assortiment. Dat werkte verwarrend 
en stuitte op commerciële en logistieke 
problemen. De oplossing hiervoor zou 
voor ons én onze klanten voordelen 
moeten bieden.  Een eigen lijn met 
producten die op kwaliteit, beleving en 
uitstraling zich kan meten met het beste 
uit de markt. Dit samen met een prijs die 
voor iedereen betaalbaar is en last but 
not least, een professionele educatie die 
voor iedereen bereikbaar is.  Dat zou het 
worden (en dat is het geworden) de trend 
was gezet, nu gestalte gaan geven.  

Het is dus alweer ruim zes jaar geleden dat 
wij de eerste haarcosmeticafabrikanten 
bezochten en totaal niet wisten wat 
ons te wachten stond. Nooit geweten 
dat er zoveel te vertellen viel over een 
gewone flacon shampoo of een flacon 
waterstofperoxide of tube haarkleur. En 
wat een aanbod, hoe maak je de juiste 
keuze van product, samenstelling en 
leverancier.

Er kwam een tijd van testen, ontwerpen 
en bedenken hoe we K1 Hairproducts 
gingen lanceren. 
Begin januari 2006, K1 Hairproducts 
was geboren. De K staat voor 
Kappersservice, al sinds jaar en dag 
een vertrouwde naam in kappersland, 
voor kwaliteit en kansen in de markt. De 
introductie van K1 Hairproducts was een 
duidelijk antwoord op de vraag vanuit de 
kappersmarkt naar kwaliteitsproducten 
voor een betaalbare prijs met onze eigen 
unieke toevoeging van educatie.

Na enige tijd rolde de eerste tube van de 

band. K1 Color met als slogan ‘the color makes the difference’. Een 
mooie oranje tube met 100 ml haarkleur met de eigenschappen 
van een 100% grijsdekking, glans en respect voor de haarstructuur.
Dit alles door de natuurlijke pigmenten, vitaminen en oliën. Vitamine 
E zorgt ervoor dat het haar intens van kleur blijft en prachtig blijft 
glanzen. En dit voor de prijs van nu naar 5 jaar nog steeds € 5,95 !

Sterk punt….
Het succesvol in de markt zetten van een onbekend merk haarkleur 
valt of staat met educatie. Zonder educatie is er geen kans van 
slagen. De basis van haarkleuren lijkt voor elk merk hetzelfde 
maar elk merk heeft z’n unieke eigenschappen. Kappersservice 
Floral heeft dit vanaf het begin begrepen en dit met beide handen 
aangepakt en een professioneel vaktechnisch team opgeleid dat 
alle ins en outs van K1 color weet. Op alle locaties worden basis 
en vervolg cursussen gegeven, en ons team is tevens actief op 
locatie, heel persoonlijk, gewoon in de salon. Vandaag de dag is K1 
color een voorhoede speler in het grote team van haarkleurmerken.

Compleet assortiment
Inmiddels Mei 2011 en K1 hairproducts heeft inmiddels vier 
lijnen binnen het assortiment. K1 color, 2Care, 2style en Tecnx 
hebben samen een vijftigtal producten, accessoires en een ruim 
aanbod in educatie. Een complete maar compacte lijn tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen. Zo is er destijds ons spaarsysteem bedacht 
als extra motivatie, je spaart de K1 barcodes van de tubes en levert 
deze in tegen leuke gadgets of salon artikelen. 
De hedendaagse kapper kan met K-One veel bezuinigen zonder 
een concessie te doen aan kwaliteit. 

Toekomst
K-One is pas 5 jaar jong, dus er ligt nog een grote toekomst voor 
ons. Wij blijven ontwikkelen, uitbreiden en activiteiten bedenken 
om K1 Hairproducts nog beter en aantrekkelijker te maken. We 
willen iedere dag opnieuw weten wat de hedendaagse kapper van 
ons en ons merk verlangt en zullen daar zo goed mogelijk op in 
spelen. 
Dat K-One een groot merk geworden is danken wij aan het 
vertrouwen dat wij van onze klanten gekregen hebben, dat deze 
mensen ons merk nu nog trouw zijn waarderen wij ten zeerste 
en is voor ons het aller grootste compliment. Om ons 5 jarig K1 
color te vieren komen wij in de komende maanden met een paar 
spetterende acties waaronder ‘Try before you fly’ en maak kans 
op een echte oranje K1 scooter. De scooteractie is inmiddels (lees 
12 July) achter de rug en zeer geslaagd. De kapper reageerde 
massaal op deze ludieke actie en zie hieronder een paar reactie’s 
van klanten op de kanskaarten.

Ik kleur met K1 omdat?....
’Ik alleen tevreden klanten wil hebben’ (winnaar) 
‘K1 kleurt geweldig’
‘de prijs/kwaliteit verhouding heel goed is en de mogelijkheden zijn 
eindeloos’ 
‘eindelijk een merk is dat doet wat het beloofd’
‘fijne formule, supermooie glans’
‘er maar 1 de beste is’
‘prettig om mee te werken, goede prijs, tevreden klant’
‘goed en voordelig’
‘zeer goed wordt ondersteunt’
‘mooie kleuren, en een perfect houdbaarheid’
‘het niet prikt op de hoofdhuid’
‘compacte mooie kleurlijn’

Informatie
Is uw interesse gewekt, wilt u meer informatie over onze producten, 
prijzen, educatie en werkwijze, neemt u dan gerust contact met 
ons op. We zullen u naar de juiste persoon doorverwijzen.

www.k1hairproducts.nl

Hairproducts, 
inmiddels 5 
jaar K1 color
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SPOTLIG
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Als de eerste ruimte in een salon die de klant opvalt bij 
binnenkomst, en ook vaak zichtbaar van buitenaf, moet 
de ontvangstruimte zowel uitnodigend en indrukwekkend 
zijn om nieuwe klanten te verleiden binnen te komen.
Daarnaast moeten de vaste klanten zich er ook thuis 
voelen. Als het middelpunt van de ontvangstruimte, 
moet het receptiemeubel opvallen voor een ieder 
die binnenkomt. De nabijgelegen wachtruimte kan 
afgestemd worden op de belangrijkste afdeling van 

de salon (qua kleuren of vormen), of juist ermee in 
contrast kan zijn, zodat elke afdeling in de salon een 
eigen uitstraling kan hebben. Daarnaast worden de 
huidige saloneigenaren zich er steeds meer van bewust 
dat de verkoop van producten een belangrijke bron 
van inkomsten kan zijn. Om deze reden hebben we 
nu een verscheidenheid van displayunits beschikbaar, 
waardoor in de salon op elke plaats het complete 
aanbod van diensten getoond kan worden.

Eenvoudig en toch opvallend, 
maakt de Metropolis receptie 

tot het middelpunt van 
een verfijnde, elegante 

salon. Verkrijgbaar in zowel 
glanzende zwart of zuiver wit, 

de structuur van het bureau 
is gelakt, met de voorzijde 

van het bureau afgewerkt met 
een gerimpeld kunststof. Het 
bovenblad wordt beschermd 

met glas, terwijl de opvallende 
aluminium poten de verfijnde 

kwaliteit van de receptie 
benadrukken.

Orion - Het wachtbankje Orion, met zijn rechthoekige vorm en de 
indrukwekkende maar elegante dubbele rugleuningen, combineert 
stijl en verfijning om zodoende een bijzonder comfortabel product 
te maken. Opvallende aluminium pootjes completeren het verfijnde 
ontwerp.
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1 De Omega maakt gebruik van 
vloeiende vormen om een plezierige sfeer 
in de wachtruimte  te creëren. De ronde 
vormen van de zitting en de rugleuning 
en de bies op de rand van de zitting en 
rugleuning genaaid rand geven een leuke, 
retro-stijl aan de omgeving. De gepolijste 
aluminium voetjes maakt het product 
onweerstaanbaar.

2 Lineaire, puur en stijlvol: dat zijn de 
adjectieven om de Thesis receptie 
te omschrijven, een scherpe, ordelijke 
structuur bekleed met glanzende glazen 
panelen in zwart of wit. Het zilvergrijze 
meubel behoudt alle functionaliteit van een 
typische Salon Ambience receptiemeubel, 
met laden, bergruimte en een 
toetsenbordlade. De Thesis is een perfecte 
keuze voor wie op zoek is naar de ultieme 
minimale, pure salonomgeving.

3 De eenvoudig, zacht afgeronde lijnen 
van de Kendra wachtstoel en sofa 
accentueren hun stijl, en maken het genot 
in de zachte, diepe zitting compleet. Het 
minimale, elegante design zorgt voor een 
warme, gastvrije sfeer in de wachtruimte.

2

3
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Paul Mitchell® is meer dan een mooi kappersmerk. Het is een merk met een visie waarbij 
natuurlijke ingrediënten, selectieve distributie uitsluitend via kapsalons, dierproefvrije productie 
en maatschappelijke betrokkenheid een hoofdrol spelen.

Het begon allemaal in 1979 toen twee vrienden, Paul Mitchell en John Paul DeJoria, de handen 
ineensloegen. Paul, een inspirerende kapper, en John Paul, een creatieve marketeer, hadden 
een duidelijke visie. Zij wilden kappers voorzien van de juiste tools om efficiency in de salon 
te vergroten en de creativiteit van de haarstylisten te verhogen. Dit resulteerde in John Paul 
Mitchell® Systems en het Paul Mitchell® concept. De verandering in de kappersvak tot op de 
dag van vandaag is de Hair Sculpting Lotion: een product om het haar in elke gewenste vorm 
te kneden, zowel voor een ‘dry-look’ als een ‘wet-look’. De Hair Sculpting Lotion stond voor een 
totaal nieuw concept binnen de kappersbranche; het vloeibare stylen betekende het begin van 
vernieuwende haarverzorging voor de salons. Daarnaast vormden Shampoo One (voor normaal 
tot fijn haar), Shampoo, Two en The Conditioner de peilers van het haarcosmeticamerk. Deze 
vier producten waren de eerste producten ontwikkeld door het duo.

Stijlvol design als handelsmerk
Minstens zo belangrijk is de uitstraling van de producten, zou je 
zeggen. Maar Paul en John Paul besloten hun geld te investeren in 
de producten zélf en niet in de verpakking. Een wijs besluit bleek 
later, want het legendarische zwart-wit design staat inmiddels 
symbool voor het merk. ‘Giving back is the new black’ is dan ook 
een uitspraak die niet alleen slaat op de stijlvolle, in het budget 
passende verpakkingen van het Black & White Label, maar ook op 
de humanitaire overtuiging, de milieubewustheid en de filosofie 
van John Paul Mitchell® Systems. 

Natuur als inspiratie
Naast de slogan ‘Door kappers voor kappers’ is respect voor de 
mens en het milieu een belangrijk speerpunt van dit wereldwijd 
gedistribueerde merk (nu in meer dan 50 landen). Er wordt 
gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten en alle producten 
zijn dierproefvrij. Omdat ook natuurvriendelijke winning van de 
grondstoffen de twee grondleggers na aan het hart ligt, bouwden 
zij in 1983 de Awapuhi Farm op Hawaï. Deze op zonne-energie 
gedreven boerderij verbouwt tot op heden witte gember (awapuhi), 
een essentieel bestanddeel in veel producten van het uitgebreide 
Paul Mitchell®-assortiment. Witte gember staat bij de inheemse 
bevolking bekend om de geneeskrachtige en vochtregulerende 
werking. De totale flora op Hawaï vormt een onuitputtelijke bron 
voor de ingrediënten verwerkt in de producten van Paul Mitchell®. 

Maatschappelijke betrokkenheid
‘We care, we give – worldwide’ is eveneens een inspirerende 
uitspraak van deze twee idealisten. En het blijft niet alleen bij 
deze uitspraak, want het merk geeft daadwerkelijk terug. John 
Paul DeJoria (na het overlijden van Paul in 1989 leidt hij het 
bedrijf alleen) startte de ‘Head for Change’-campagne die mensen 
wereldwijd aanzet tot maatschappelijke betrokkenheid. Zo gaat er 
onder meer een deel van opbrengst van het  Tea Tree concept naar 
de aanplanting van bomen om CO2-uitstoot te neutraliseren, een 
project waarbij samengewerkt wordt met American Forests. Met 
de stichting Food4Africa voorziet John Paul Mitchell® Systems 
Zuid-Afrikaanse kinderen in nood van voedsel. 

Breed assortiment 
Vernieuwing en kwaliteit gaan bij Paul Mitchell® hand in hand met 
betaalbare, professionele, luxe producten ontworpen door kappers 
voor kappers én hun klanten. Het Black & White assortiment is in de 
loop van de jaren uitgebreid met het Tea Tree concept de groene 
lijn voor een ultiem wellness-gevoel in de kapsalon, deze filosofie 
is ook doorgevoerd bij de ontwikkeling van de exclusieve kleurlijn 
voor de professionele kapper. De kleuren bevatten zeer weinig 
ammoniak zodat de kleur zacht is voor haar en hoofdhuid. 
In september introduceert Paul Mitchell® het Awapuhi Wild 
Ginger-assortiment; een unieke compacte collectie voor gezond, 
veerkrachtig en glanzend haar. 

Voor meer informatie:
Paul Mitchell®
Lagelandseweg 64
6545 CG Nijmegen
023-548 10 99
www.jpms.nl. 

MÉÉR DAN EEN 
KAPPERSMERK
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SALONI N S P I R A T I O N

V
oor ons zien we een hoekpand in een eenrichtingsstraat 
PERSONAL HAIR&BODY SCULPTURE Bij 
binnenkomst blijkt, wat kan de wereld toch klein zijn 

soms ……… Onze salesmanager van Salon Ambience, 
momenteel projectleider fotografie van de prachtige salons in 
deze uitgave van “Salon Inspirations”, komt hier oud collega 
Marja Verschuren tegen.

Momenteel is Marja sinds december 2010 samen met 
haar dochter Michelle van Wanrooij de trotse eigenaar van 
PERSONAL HAIR & BODY SCULPTURE.

Na eerst jarenlang een eigen zaak te hebben gehad, 
moest zij deze helaas noodgedwongen sluiten door haar 
kapperseczeem. Vervolgens is Marja 8 jaar met veel plezier 
international education manager geweest bij Balmain Hair.

Toen dochterlief echter ook interesse kreeg voor het 
kappersvak, was de stap naar opnieuw een eigen zaak gauw 
gezet. Zoals de naam al doet vermoeden, is de partner van 
Marja bezig met “bodysculpture”. Hij is verantwoordelijk voor 
de fitness afdeling in het pand. Gezamenlijk zorgen zij voor 
een “ Personal Sculpture” van de totale mens !

In de kapsalon zorgen de Balmain Hair correctives en 
toevoegingen voor de “luxere” behandelingen. Daarnaast 
kunt u er uiteraard terecht voor alle basisbehandelingen.

Het paradepaardje van de salon is de inrichting. Samen 
met de firma Kappersservice Floral is de keuze gemaakt 
voor het Salon Ambience assortiment vanwege de luxe/
chique uitstraling. Naast de zeer prettige ligging van de 
Washunits LUX bieden ook de Kubik stoelen veel comfort. De 
kleurcombinatie van de stoelen en de washunits in zwart en 
zwart damaks geven samen met de beuken inrichting van de 
salon een klassiek uiterlijk

Leuk detail hierbij is dat Marja bekend was met Salon 
Ambience uit haar vorige salon, opvallend vond zij de enorme 
“sprong” die er gemaakt is qua design in de loop der jaren. 

De huidige luxe/chique uitstraling en niet te vergeten de 
persoonlijke aandacht zorgen ervoor dat PERSONAL 
HAIR&BODY SCULPTURE zeer veel positieve reacties krijgt!

Personal Hair & Body Sculpture
Kerkstraat 2, 5111 CJ Baarle – Nassau

Eigenaars: Marja Verschuren en Michelle van Wanrooij.

P E R S O N A L
h a i r  &  b o d y  s c u l p t u r e



I N S P I R A T I O N

INTERNATIONAL
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Salon Ambience is er trots op Kapperservice Floral als een lid van de elite groep van distributeurs 
op te nemen. Deze groep bestrijkt nu de wereld, met meubels van de hoogste kwaliteit voor 
kappers van alle nationaliteiten. De volgende pagina’s bieden een selectie van de salons ingericht 
door Salon Ambience in verschillende landen, een voorbeeld van de voortdurende verbetering van 
kwaliteit toegepast en vereist niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.



N U O V O  L O O K
Nome: Nuovo Look • Località: Bergamo, Italy

Specchiere: Scarlet Sky: Oxidy 28 • Poltrone: Flute Sky: Alligator 31

Cassa: Millennium Crystal Sky: Alligator 31 • Accessori: Rainbow Sky: Oxidy 28
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SALONI N T E R N A T I O N A L



A F R O T H E R A P Y
Nome: Afrotherapy • Località: Londra, Inghilterra

Specchiere: Titanium • Poltrone: Square Sky: Black Damask 25, Champagne 10

Lavaggi: Dreamwash Sky: Black Damask 25, Champagne 10 • Accessori: Lugo Black 
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SALONI N T E R N A T I O N A L
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I TA L I A A N S 
D E S I G N

W
anneer we een 
gloednieuwe salon 
willen inrichten, of 

een bestaande salon willen 

veranderen, dan is de keuze van 

producten, kleuren en lay-out 

van fundamenteel belang voor 

het uiteindelijke succes. Moet de 

salon er modern en



Op deze twee pagina’s - 
Een 2D-ontwerp, waarin de 
technische aspecten van de 
salon en twee salonontwerpen 
dmv fotoweergave, geven 
de klant meer de details van 
de salon,en een foto van de 
werkelijk gerealiseerde salon, 
dankzij het team van de Salon 
Ambience ‘Design Centre’ van 
Alessio Nicoli en Alex Travaglioli.
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SALONQ U A L I T Y

minimalistisch uitzien, met neutrale, heldere kleuren? Of zouden de mensen zich meer comfortabel voelen 
in een gezellige, ontspannen sfeer, met warme kleuren, en een klassieke, tijdloze stijl? Misschien moet het 
ultratrendy, met de nieuwste technologie en stijl worden om een bepaalde klantenkring te trekken? Zeker, 
er is nooit gebrek aan ideeën en meningen bij het nadenken over zo’n belangrijke beslissing, maar hoe kan 
iemand misschien weten welke de juiste is?

Het Salon Ambience Design Centre in Italië is er trots op samen te werken met Kappersservice Floral, bij het 
aanbieden van adviezen over de nieuwste stijlen, modes en tendensen die te zien zijn in de kappersbranche 
en schoonheidssector. Door te werken voor bedrijven wereldwijd, kan het Design Centre het best mogelijke 
voorstel voor elke salon creëren, met het doel om de saloneigenaar datgene aan te bieden waarnaar zij/hij 
op zoek is!

De eerste stap in dit proces, na ontvangst van alle benodigde informatie van de kapper, is het 2D-ontwerp. Het 
belangrijkste aspect is rekening te houden met alle ideeën en wensen van de salon eigenaar (het is tenslotte 
haar/zijn salon!), Daarnaast is het van belang een werkplek met een professionele, aantrekkelijke stijl te 
creëren. Het is verrassend hoeveel zogenaamde ‘design’ bedrijven de basisprincipes, zoals de hoeveelheid 
ruimte die nodig is tussen de spiegels, of de extra ruimte die nodig is rondom de washunits vergeten. Dat is 
de reden waarom het Design Centre ervoor waakt om deze essentiële zaken niet te vergeten, en juist  een 
plan maakt dat er daarnaast ook fris en opvallend uitziet.

De volgende stap, en zeker de meest interessante voor de eigenaar om te begrijpen hoe de salon er 
uiteindelijk uit zou kunnen zien, is de 3D ‘fotoweergave’ van het ontwerp. Deze lay-out maakt gebruik van 
moderne computer technieken om realistische 3D-kleuren ontwerpen van het interieur van de salon te 
maken, zowel een overzicht van de totale salon als ook diverse aangezichten vanuit verschillende posities in 
de salon. Hierdoor kan de saloneigenaar niet alleen de lay-out van de salon zien, maar ook het voorgestelde 
kleurenschema en de meubels, waardoor er een veel completer beeld van de totale salon ontstaat.

Voor de kapper is het altijd een geruststellende gedachte dat er dit soort ervaringen en professionaliteit 
aanwezig is. In feite zijn veel saloneigenaren zo blij met de resultaten van het ontwerp, zodat ze dat ontwerp 
precies gaan uitvoeren zoals het hen werd voorgesteld door het Design Centre. Dat is een bron van grote 
tevredenheid van zowel Kappersservice Floral en Salon Ambience.
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SALONI N S P I R A T I O N

Art in Beauty Kapsalon
Dwarskade 14

2498 CL Den Haag
Eigenaresse Ilona van der Kraan

art in
beauty

Na 22 jaar in loondienst te hebben gewerkt, kwam het  
moment een eigen zaak te starten.

In een vrijstaand pand, achter het eigen huis en het huis van de 
buurvrouw,heeft Ilona haar kapsalon “Art in Beauty Kapsalon”. 
De buurvrouw heeft haar eigen  schoonheidssalon. Samen 
vormen ze een compleet  beautyteam in een moderne maar 
rustieke en landelijk gelegen salon in het oude gedeelte van 
Nootdorp, de Dwarskade tegen de nieuwbouwwijk De Bras in 
Den Haag.

Exclusief voor haar omgeving, behandelt Ilona haar cliënten 
met de Royal Treatment van Farouk Systems, witte truffel en 
parel zijn de ingrediënten van deze behandeling.

Bij het binnenkomen van de salon, via een gezellige maar chique 
ontvangstruimte, voel je de warme, landelijke uitstraling van de 
complete inrichting met zelfgemaakte kaptafels uit ruw hout. 
Een prettige sfeer om in te werken en ontvangen te worden.

Klanten verwachten van buitenaf niet dat het binnen zo mooi is!

In haar eentje runt Ilona deze zaak waarin ze werkt met 3 Kubik 
stoelen en 2x LUX Washunits van Salon Ambience. Beide in 
een fraaie kleurstelling champagne met bruin

Tijdens deelname aan cursussen van Kappersservice Floral – 
Wateringen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met 
het meubilair van SALON AMBIENCE. De goede kwaliteit en de 
professionele uitstraling spraken mij enorm aan.

Mede door de SUPER samenwerking met Kappersservice 
Floral, was mijn keuze snel gemaakt.

ART in Beauty kapsalon is klaar voor de toekomst !!!



De Salon Ambience Retail Line is gemaakt 
om u aantrekkelijke, stijlvolle displays voor 
een verscheidenheid aan producten aan te 

bieden. Bovendien kunt u met deze displays 
uw verkoopartikelen aanbieden in een neutrale 

omgeving zonder u te binden aan een speciaal merk.
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Dankzij de Salon Ambience Retail eenheden kunt u indrukwekkende, slimme 
verkoopgebieden rond de werkplek maken. De displays vallen niet alleen op in de entree van 
de winkel, maar ze zijn ook bruikbaar in alle andere werkruimtes in de salon.

Maak een opvallende scheiding tussen de washoek en stylingplaatsen of extra productdisplay 
in de washoek, of scheidt de ontvangstruimte van de rest van de salon, waardoor uw best 
verkopende producten in een professionele, aandachttrekkende omgeving gezet worden.

Dankzij de Retail-displays, inclusief een selectie van verbazingwekkende posters, is het nog 
nooit zo gemakkelijk geweest om elke ruimte in uw salon naar uw eigen wensen in te richten.

2011
SPOTLIG

H
T



Presentatie binnen uw salon kan veel 
zeggen over uw bedrijf. Daarom is het 

belangrijk dat uw producten niet uit het 
zicht worden gehouden, maar juist op 

een plaats staan waar ze in ieder geval 
gezien worden. Al uw kwaliteitsproducten, 
verdienen het goed zichtbaar uitgestald te 
zijn - aan de voorzijde van de salon, of als 

onderdeel van een etalage
Voor u als bedrijf, is de eerste indruk van 

uw klant van onschatbare waarde, en 
door uw producten op een stijlvolle en 

professionele manier te presenteren zult 
u een goede indruk maken op uw klanten. 

Als uw producten niet op de manier die 
ze verdienen worden gepresenteerd, 

of u wilt de hoge standaard in uw salon 
verbeteren, dan kan Salon Ambience met 
de Retail-displays u een serie producten 

aanbieden die aan alle vereisten voldoen. 
Hiermee creëert u een opvallende en 

onweerstaanbare display, waardoor u uw 
klanten uw kwaliteit toont.
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Blitss

SALONI N S P I R A T I O N

Vier jaar geleden waren ze er voor het eerst, de plannen voor 
het starten van een eigen zaak. “In 2010 heb ik uiteindelijk 
de knoop door gehakt” aldus Lysbert de Schiffart

Een ruimte van 50m2 en een budget van € 20.000,- had ik 
tot mijn beschikking. Hoe nu verder ?

Ik wist dat ik graag mijn eigen “ik” wilde laten zien, de sfeer 
moest apart/speciaal zijn, maar zeker niet te hoogdrempelig.

Via mijn vorige werkgever, kende ik Boukje van de 
firma Kappersservice Floral – Leeuwarden. Naast de 

“gunfactor”die zij heeft, heeft ze mij uitstekend geholpen 
met de juiste informatie en het geven van goede adviezen. 
Ik vond strak met ronde vormen mooi, Salon Ambience is 
het merk waarbij ik alles vond wat ik zocht.

Bij binnenkomst, door een mooie buitendeur met 
versiering en logo, kom je binnen bij een gezellige tafel 
met veel ruimte. In een salon met een mooie zwarte vloer 
en gekleurde wanden geven 3 kaptafels Orbital, 3 stoelen 
Amber en een 1x LUX washunit mij de mogelijkheid om 
mijn klanten dat te bieden waar ik goed in ben: Knippen 
en kleuren! In d e salon zijn verder een aantal kasten 

Blitss Kapsalon
Tsjillen 3

9047 KE Minnertsga
Eigenaresse: Lysbert de Schiffart

ingebouwd door een interieurbouwer.

Mijn prijzen liggen boven het gemiddelde 
voor een “dorpskapper”maar toch is mijn  
klantenkring heel divers. Iedereen voelt 
de prettige sfeer.

Het motto van Blitss Kapsalon: Iedereen 
is op zijn/haar eigen manier “BLITSS” Ik 
wil graag een bijdrage leveren voor een 
goed gevoel. Dus ik ga voor kwaliteit en 
persoonlijke aandacht. 

kapsalon



AwardWinnaarsElk jaar heeft Salon Ambience, een leider in de sector voor meubilair voor kapsalons en schoonheidssalons, het bijzondere 
voorrecht om een aantal klanten te selecteren voor een van hun prestigieuze Awards. Dit is een blijk van waardering voor 
het uitstekende werk dat die klanten gedurende het afgelopen jaar hebben gedaan. Dit jaar, tijdens het zogenaamde 

Awards diner in Reggio Emilia in Italie en voor het aangezicht van de marktleiders van over de gehele wereld, was Kappersservice 
Floral wederom een van die firma’s die deze eer ten deel viel.

Kappersservice Floral was een groots voorbeeld voor een ieder tijdens deze avond voor wat bereikt kan worden met een positieve 
houding en een professionele mentaliteit. Naast een groot verlangen en toewijding gedurende 2010 waardoor de klanten de best 
mogelijke service en aandacht kregen, was er ook passie en de noodzakelijke drive om zichzelf te verbeteren, 

Lou Kamm ging naar huis met de grote Award, waarmee benadrukt werd het bijzondere werk dat een ieder bij Kappersservice 
Floral heeft gedaan gedurende het gehele jaar.
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Breda
Konijnenberg 55a
4825 BC Breda
Tel. (076) 587 00 35
Fax. (076) 571 74 06

Den Haag
Turfschipper 56-58
2292 JB Wateringen
Tel. (0174) 29 64 32
Fax. (0174) 29 70 07

Eindhoven
De Witbogt 9
5652 AG Eindhoven
Tel. (040) 211 44 79
Fax. (040) 211 60 98

Emmen
Oosterbracht 6
7821 CJ Emmen
Tel. (0591) 64 78 88

Heemstede
Industrieweg 4
2102 LH Heemstede
Tel. (023) 529 16 51
Fax. (023) 547 14 98

Leeuwarden
Zuiderkruisweg 33
8938 AP Leeuwarden
Tel. (058) 212 74 58
Fax. (058) 212 62 04

Nijmegen
Lagelandseweg 64
6545 CG Nijmegen
Tel. (024) 378 44 00
Fax. (024) 378 55 99

Utrecht
Arkansasdreef 32b
3565 AR Utrecht
Tel. (030) 266 05 40
Fax. (030) 261 49 84

Venlo
Van Nijvenheimstraat 1
5912 BM Venlo
Tel. (077) 351 53 73
Fax. (077) 354 69 44

Zwolle
Conradstraat 2d
8013 RN Zwolle
De Marslanden G
Tel. (038) 337 69 73

  NEEM
CONTACT OP

www.floral.nl




