
KIEPE HD X1 PROFESIONÁLNÍ STROJEK
Strojek s titanovo-keramicky�m nožem s turbo funkcí, 3D LCD digitálním displayem a indukcí
casu nabití baterie. Kontrolka oleje, 4 polohy nastavení vy�šky strihu a 2 nástavce na hlavici
strojku. Podstavec pro dobití strojku, prímé napájení, olej, kartácek na údržbu.
K-6270

R

KIEPE Professional Hair BAD SET Clipper 6335 + TRIMMER 6330. Sada dvou profesionálních strojků. 
Výkonný strojek akumalátorovém provedení je přizpůsoben pro celodenní provoz v kadeřnictví. 
Na hlavici s šířkou záběru 40mm lze nastavit výšku střihu od 0,5 do 4 mm. Součástí balení je i 5 
přídavných plastových hřebenů s magnetickým uchycením. Vysokokapacitní lithiový akumulátor 
poskytuje až 120 minut bezdrátového provozu. Konturovací strojek je přizpůsobený pro celodenní provoz 
v kadeřnictví. Díky akumulátorovému provedení poskytuje pohodlí při práci se zachováním vysokého 
výkonu. T-hlavice o šířce záběru 38 mm má výšku střihu 0,2 mm a umožňuje tak maximální přesnost při 
dokončovacích pracích a konturování. Součástí balení jsou 3 přídavné plastové hřebeny.
K-6260

KIEPE profesionální konturovací strojek - DIAVEL MINI. 
Profesionální konturovací strojek na vlasy i vousy. Je ideální 
pro dokončení střihu, vytváření obrazců nebo kontury. 
Velikost 38mmm s výškou střihu 0,1mmm. Pevná čepel 
vyrobena z kvalitní nerezové oceli a pohyblivá čepel z 
chirurgické oceli. Balení obsahuje 3 nástavce - 1,5mm, 
4,5mm, 6mm, krytku, olej, kartáček.
K-5901

STROJKY A KONTURY

KIEPE Stilo 5900
profesionální bezdrátový zastrihávací strojek
na vlasy pro konturování strihu a jemnou
práci, výška strihu 0,3mm, spodní i horní
nože jsou vyrobeny z vysokojakostní oceli,
pro profesionální použití v kadernických
salonech.
K-5900
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ŽEHLIČKY NA VLASY

KIEPE K-STYLE FIX 45 - je profesionální digitální žehlicka na vlasy s inovativní technologií a novými
funkcemi. Pohyblivé desky pro snadné vytvorení 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 případě, že zařízení
není užíváno po dobu 30 minut, žehlicka se sama automaticky vypne a vstoupí do režimu spánku.
Velikost destiček 44x95mm.
K-8272

KIEPE HD ACTIVE 
Nano-titanová žehlicka pro vytvorení dokonalých vln, objemu a perfektního uhlazeného vzhledu. Nová inovativní 
technologie a funkce Flex Q pohyblivých desek a nano-titanových topných clánku s povrchem nano-titanium Zaručí 
hladký vzhled úcesu 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 žehlicky. 
Napájení 110V-220V. Rotační kabel, cestovní obal, 2 spony do vlasů, CD.
K-8260

KIEPE žehlička nano titanová DUO. Profesionální žehlička na vlasy, je vše co potřebujete k vytvořeí perfektních kadeří, objemu vlasů nebo pro dokonalé narovnání vlasů. Topné pláty jsou pokryty 
nano Titanium (24x90mm), které zajišťují velmi hladký a antistatický efekt. Maximální teplota 230 C/ 446F. Duo pracuje automaticky s napětím 120-230 V, což umožňuje použití zařízení kdekoli.
K-8170
KIEPE MINI DUO STRAIGHTENING- profesionální titanová žehlička na vlasy DUO 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 210řC. Duo - automaticky pracuje s napětím 120-21W- 230V-26W, což 
vám dovoluje žehličku použít kdekoliv chcete.
K-8165

TEPELNÉ KARTÁČE A KULMY

KIEPE AUTOMATIC CONIC CURLING IRON K-TWIST25-13mm. Profesionální 
kónická kulma s dvojitou motorizovanou rotací L a R. K vytvoření přirozených 
kudrlin a objemu účesu. 360 stupňů otočná šňůra 3m. Pracovní teplota 100 - 
230 stupňů C. Pokud přístroj nepoužíváte po dobu 30 minut, topné těleso se 
automaticky vypne. Určeno pro profesionální použití v salónech.
K-8501

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 vlasu 
s objemem. Kartáč má nylonové plastové štětiny. Ideální 
pro všechny typy vlasu 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 ve světě.
VELIKOSTI: 30mm K-8630, 38mm K-8638, 45mm K-8645
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FÉNY

Fén K-Black
Šetrnost, vyrovnanost a lehkost , nejdůležitější prvky stylu, 
design a nejnovější technologie, to všechno jsou hlavní znaky 
nového fénu KIEPE Professional K-Black vytvořeného podle 
nejvyšších standardů. Nový K-Black má dvě hubice a difuser 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-8301B

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
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KIEPE fcestovní MINI fén na valsy. Csetovní mini fén 
se sklápěcí rukojetí a ergonomickým tvarem. Vhodný 
pro praváky i leváky. Stejnosměrný motor pro 
výkonnější a rychlejší sušení. Výkon 800W. Velmi 
lehký.
K-8306 šedý, K-8305 zelený, K-8303 růžový

KIEPE fén DUO MINI. Nový profesionální výkonný 
vysoušeč vlasů 900-1000W. Vyvinut ve spolupráci se 
špičkovými stylisty, kteří vám pomohou otevřít tajemství 
báječných vlasů jako od profesionálů. Motor DC vyroben 
pro silnější a rychlejší sušení. Pokročilá technologie pro 
snížení krepatosti, dosažení hladších a lesklých vlasů. 
Ergonomický design pro snadné použití na pravou i 
levou rukou. Variabilní výkon a regulace teploty, kroužek 
adaptéru difuzoru.
K-8304

KIEPE PORTOFINO - profesionální tichý fén s vysoce účinným tlakem vzduchu. Umožňuje rychlé 
vysoušení vlasů. Maximální výkon 2000 W, tlačítko pro studený vzduch, 2 rychlosti a 4 teplotní 
stupně.
K-8307-WH bílý, K-8307-BK černý

FÉNY
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BH-0016
ÚZKÝ TUPÍROVACÍ HŘEBEN S PŘÍRODNÍMI
ŠTĚTINAMI NA VÝČESY

FL50-2900
3ME Maestri profesionální uhlazující kartáč na vlasy s antistatickým efektem 43mmFL50-28003ME Maestri profesionální uhlazující a rozčesávacá 

K-5725  KARTÁČ NANO –TECH 25
K-5732  KARTÁČ NANO –TECH 32
K-5743  KARTÁČ NANO –TECH 43
K-5753  KARTÁČ NANO –TECH 53
K-5765  KARTÁČ NANO –TECH 65

KARTÁČE A HŘEBENY

KIEPE CARBON FIBRE - profesionální hřeben 184x28mm.
K-515

KIEPE ECO LINE COMB - profesionální antistatický a antibakteriální hřeben 224x29mm.
K-543

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-561
TUPÍROVACÍ  ANTISTATICKÝ HŘEBEN

KIEPE BLUE FIRE SERIES 5" 13cm a 5,5“ 14 cm.  Semi-O�set 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 BLUE FIRE SERIES 6" 16cm.
Profesionální e�lační 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 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 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

NŮŽKY
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KIEPE profesionální DUO MAGNETIC kartáč na vlasy. Štětiny jsou velmi tenké 
a ohebné, vhodné pro jakýkoli typ vlasů, snižují riziko lámání vlasů. 
Flexibilita štětin vám umožňuje rozčesat jakýkoli uzel ve vlasech bez bolesti, 
zatímco kuličky na vrcholu štětin mají funkci masírovat pokožku hlavy a 
stimulovat prokrvení do folikulu vlasu. Díky zabudovanému magnetu 
můžete mít vždy s sebou zrcadlo a kartáč.
K-5780 šedý,
K-5781 růžový,
K-5782 zelený,
K-5783 modrý,

KIEPE profesionální rozčesávací EXCELLENCE kartáč na vlasy. 
Velice funkční a přitom elegantní. Jedním z nejviditelnějších 
prvků eccelentního rozčesávacího kartáče je díra uprostřed. 
Horjý vzduch z fénu může snadno a rychle unikat zpod 
kartáče a neničit tak vlasy. Výsledek jsou zdravé a rozčesané 
vlasy i po vyfénování. Určen pro všechny typy vlasů. Tvar byl 
vyvinut tak, aby masíroval pokožku a rozčesával zároveň, bez 
jakéhokoli tahání nebo vytrhávání vlasů.
K-5776 zlatý,
K-5777 oranžový,
K-5778 šedý,
K-5779 černý,

KARTÁČE ROZČESÁVACÍ

KARTÁČE A GUMIČKY

KIEPE profesionální DETANGLING kartáč na vlasy . Revoluční kon�gurace zubů s dvěma velikostmi. 
Umožňuje bezbolestné rozčesávání vlasů. Paměť �ex technologie pro rychlý a jemný výsledek. Ideální na 
mokré a suché vlasy. Ergonomicky tvarovaný do dlaně.
K-5784 modrý, K-5785 růžový, K-5786 oranžový

KIEPE profesionální TWIRLY HAIR - 
gumičky do vlasů. Revoluce pro sepnutí 
vlasů. Gumičky TWIRLY HAIR nezanechá-
vají na vlasech stopy po sepnutí vlasů a 
přesto pevně drží. 
Balení: 1ks/3
K-5774

KIEPE profesionální LOLLIPOPS HAIR - gumičky do vlasů. Velmi kvalitní barevné gumičky do vlasů. 
Balení: 1ks
K-5787 černá, K-5788 gold, K-5789 blue, K-5790 pink
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