
Essentials
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Stoler, vaskeenheter, arbeidsvogner, opplæringstilbehør, 

arbeidskrakker og barneputer. Essentials er funksjonelle og 

allsidige møbler og utstyr med et design som passer alle slags 

salongkonsepter!

Bli kjent med vare Essentials



Klipper og vasker du på samme sted, eller har du plass til adskilte 

klippe- og vaskesoner? Essentials har egnede stoler for begge 

situasjoner. Sett ditt eget særpreg på interiøret og velg farge! 

Welonda Fabrics og Welonda-understellene gir deg mange 

muligheter!

FAST RYGG HODESTØTTEPENDELRYGG STILLBAR RYGG

Stoler



Vivi

Violet
Slim

Slim 
En virkelig unik frisørstol med gjennomgående skalldesign, eget svart 

understell (også tilgjengelig med hjul med sentral brems), relativt lett 

vekt og god plass til å bevege seg rundt! Slim er avbildet med trekket 413 

Buffalo Marone. 

Vivi og Violet 
Klippe, vaske og style er ikke noe problem for disse tøffingene! 

Skalldesignet med den pendelrygg lar seg meget godt kombinere med 

våre Delta-vaskeenheter. Begge stolmodellene med pendelrygg og 

kryssfot på hjul matcher sublimt med vaskesøylen Welondamat 3000, og 

armlenene har trekk som gjør at Violet gir ekstra komfort til de kundene 

som blir sittende aller lengst! Vivi er avbildet med trekket 0901 Socodilo 

Country Mocca og Violet is er trukket med fargen 0777 Plata Palisander. 



Mr. Mo 
Har du (separate) klippesoner for menn og kvinner, samtidig som du ønsker 

enhet i salongen din? Da er Mr. Mo frisørlenestol og herrestol den ultimate 

løsningen! Mr. Mo er avbildet med trekket 445 Buffalo Dark Chocolat. 

Straight 
Vi garanterer en meget komfortabel sitteopplevelse i den stramt 

formgitte Straight! Uansett om det handler om klipping, vasking, farging 

eller styling, i denne romslige skallstolen slapper kunden din alltid av! 

Tilvalgsmuligheten stillbar rygg gjør at denne stolen er meget godt egnet 

til å kombineres med vaskesøylene Move og Welondamat 3000! Straight 

er avbildet med trekket 0779 Plata Rodeo.



Foretrekker du en adskilt vaskesone, eller vasker og klipper du helst i samme rom? Essentials har egnede 

vaskeenheter for begge løsninger. Du bestemmer looken! Velg en svart eller hvit keramisk vask med kran med 

etthåndsgrep, og kombiner denne med en ramme i hvit silkeglans, sølv eller svart epoksidert metall. Kontroller 

om du vil ha skjult rørtilkobling via undersiden eller synlige rør via siden, og velg trekk i én eller flere farger fra 

Welonda-assortimentet for å få den finishen akkurat du ønsker! 

Vaskeenheter 

280o 360o

VIPP  ROTASJON  ROTASJON



Delta Violet
Den lette, vippbare vasken, pendelryggen og armlenene med trekk 

garanterer en behagelig liggeposisjon! Ønsker du likevel enda mer 

komfort? Da kan du utstyre vaskeenheten din med en løs fotstøtte 

og nakkegummi! Delta Violet er avbildet med ramme i silkematt 

hvit og med trekket 1883 Vintage Smoke.

Delta Vivi 
Delta Vivi, med lett, vippbar vask og pendelrygg, egner seg meget 

godt til plassering på rekke. Gjør vaskesonen spennende med 

variasjon i fargen på rammene og/eller trekkene! Den sølvfargede 

Delta Vivi er avbildet med trekket 408 Buffalo Smoke. Delta Vivi i 

metallic svart er avbildet i 0901 Socodilo Country Mocca.



Welondamat 3000 

Welondamat 3000 som midtpunkt! Med roterende vask og god plass 

rundt kan denne vaskesøylen brukes på flere klippesteder. Velg trillbare 

frisørstoler med pendelrygg av stillbar rygg for en behagelig liggende 

posisjon under vaskingen!

280o

Move 
La det svinge i salongen din med den fleksible Move! Med en sentral 

plassering kan denne vaskesøylen beveges til flere stoler, slik at kunden 

din kan slappe helt av i frisørstolen. Velg stoler med justerbar rygg eller 

pendelrygg for optimal liggestilling for kundene dine. 

360o



Ha alltid ditt eget salongutstyr for hånden med våre trillbare arbeidsvogner! Essentials gir deg forskjellige muligheter: 

utstyrt med skuffer, både med og uten lås, eller en praktisk Colour Trolley for fargebehandlinger.

 

 

Arbeidsvogner og opplæringstilbehor



Academy

Favorite

Colour Trolley

Cadillac

Academy 
Det er trillbart og derfor enkelt å flytte 

rundt, dobbeltsidig og laget av rustfritt stål: 

dette gjør Academy-klippebordet meget 

godt egnet for frisørskoler. De innfellbare 

arbeidsflatene er utstyrt med en integrert 

fønerholder, og klippebordet kan etter 

ønske utstyres med strømtilkobling. De fire 

hjulene kan låses.

Favorite 
En topper blant vognene. Tilgjengelig 

med forkrommet ramme med sidepaneler 

i glansende svart kunststoff eller med 

speilpaneler. Vognen har seks bakker av 

svart kunststoff og en forkrommet holder 

for en føner eller væskekopp (inkludert). 

Etter ønske kan vognen utvides med et 

passende kontrollspeil eller en speilholder. 

Colour Trolley
Farger du mye? I så fall er vår Colour Trolley 

et praktisk møbel for deg. Colour Trolley har 

en arbeidsflate på 40 x 40 cm, og dermed nok 

plass til hansker, fargeskåler og folier. Og 

man kan lett skape ekstra oppbevaringsplass 

ved at bakkene kan henges på den 

oppstående kanten. Arbeidsflaten i rustfritt 

stål med åpne hjørner er lett å holde rent!  

Cadillac 
Med Cadillac skaper du en elegant og 

personlig mobil arbeidsplass. Denne trallen 

har en ramme og en topplate av rustfritt 

stål, slik at du uten problemer kan legge 

fra deg varme krølltenger og annet varmt 

utstyr. I tillegg er Cadillac utstyrt med fem 

bakker i mattsvart kunststoff. Om ønskelig 

kan vognen også leveres med en låsbar 

dør. Eventuelt kan et kontrollspeil og en 

passende bøyle også leveres.



Klipper du helst på en arbeidskrakk med eller uten ryggstøtte, eller foretrekker du en sittestilling der forsiden 

av kroppen din støttes? Essentials har diverse arbeidskrakker som passer alle dine preferanser. Alle krakkene 

våre kan trilles, de er justerbare i høyden og kan leveres i alle fargene i Welonda Fabrics-kolleksjonen (bortsett  

fra Plop).

Det blir enda mer gøy å klippe barn med barnesetene våre. Frisørstoler er ofte for store for de aller yngste kundene, 

noe som gjør at de blir sittende i en posisjon som ikke er god for deg å jobbe i. For å løse dette problemet tilbyr 

vi diverse barneseter som kan kles i alle fargene fra kolleksjonen vår. Setene er utstyrt med en beskyttende flik 

slik at ikke stoltrekket ditt skades. Barn er meget bevegelige. Ikke la et barn sitte på barnesetene våre uten tilsyn! 

Arbeidskrakker og barneseter



Plop

Rodeo

Happy

Plop

Reception chair

Reception chair

Saddle bike
Lady Jockey

7214

Plop 
Ønsker du støtte på forsiden av kroppen mens du arbeider? 

Prøv da arbeidskrakken Plop! Denne arbeidskrakken er 

kun tilgjengelig med hvitt eller svart trekk. 

Rodeo og Lady Jockey
Er du også opptatt av en god sittestilling? I så fall 

anbefaler vi gjerne Rodeo eller Lady Jockey (noe mindre 

variant). Den ergonomiske salen på disse krakkene i 

kombinasjon med den justerbare høyden, gjør at du 

kan jobbe i en god og likevel avslappet stilling. Rodeo er 

avbildet med trekket 412 Buffalo Sherry og Lady Jockey 

er avbildet med trekket 411 Buffalo Kirsche.

 

Saddle Bike
Saddle bike, utført med trekket 413 Buffalo Marone, 

har et komfortabelt sete som er basert på et sykkelsete. 

Happy
Det runde, ryggløse setet og muligheten for betjening 

rundt hele krakken gjør at du kan ta plass på Happy fra 

alle posisjoner og justere høyden! Happy er avbildet 

med trekket 421 Buffalo Kirsch Rot.

 

Reception chair
Reception chair har en ryggstøtte som kan stilles i 

høyden. Ønsker du å sitte høyt og ha støtte for føttene 

dine? Da kan du utstyre Reception Chair, her avbildet 

med trekket 445 Buffalo Dark Chocolat, med en fotring!

 

7214

Denne krakken, utført med trekket 421 Buffalo Kirsch 

Rot, har et rundt sete med ryggstøtte for ekstra støtte. 



1810

1889

7181

1810

Dette barnesetet kan brukes på to sider og kan dermed tilpasses til 

dine små kunders høyde. Beskyttelsesfliken gjør at stolen din ikke 

skades eller blir skitten av barneskoene. 

 

1889

For barn som er litt større kan du bruke barneputene våre. Denne 

puten, med beskyttelsesflik, kan plasseres mellom armlenene. 

Hvis den er trukket med samme trekk som stolen stikker ikke 

puten seg ut, noe som gir en pen helhet.

 7181

Dette barnesetet plasserer du enkelt på stolens armlener, og det 

er utstyrt med en beskyttelsesflik. Skap enhet ved å avstemme 

trekket på stolen og barnesetet til hverandre. Stolene og 

barnesetet er avbildet med trekket 0779 Plata Rodeo.



Fabrics Metals Chair options
BUFFALO

401 BIRKE

407 FANGO

408 SMOKE 406 PERLE

485 KIRSCH ROT 455 KORNBLUME

470 ROYAL

VINTAGE
SOCODILO 
COUNTRY

429 SCHWARZ

020 SILBER

430 BAHAMA BEIGE 478 CREMA

1182 BIRCH

1183 SMOKE

1185 WINE

1231 PLATINUM

0777 PALISANDER

0779 RODEO

0811 SCHWARZ

0812 GRANIT

PLATA

0880 SCHWARZ

0901 MOCCA

411 KIRSCHE

1020 SILBERGRAU 419 COMBRA WEISS

412 SHERRY

417 SCHWARZ 001 SATIN WEISS

425 LIMONE

427 BLEI 445 DARK CHOCOLAT

433 KIESEL

420 ANTHRAZIT

483 AMETHYST413 MARONE 0823 PETROL

421 KIRSCH ROT

018 METALLIC SCHWARZ

423 ANTHRAZIT

BULL

Kryssfot i aluminium på fem 

glidere. Hydraulisk låsbar 

pumpe i forkrommet hus.

Kryssfot i sort pulver lakkert 

aluminium på fem glidere. 

Hydraulisk låsbar pumpe med 

sort hus.

Understell i rustfritt stål med 

diameter 480 mm eller 550 

mm. Hydraulisk låsbar pumpe i 

forkrommet hus.

Understell i rustfritt stål, 450 

mm eller 550 mm firkantet. 

Hydraulisk låsbar pumpe i 

forkrommet hus. 

Understell av rustfritt stål 

med diameter 210 mm. 

Fastmonteres i gulv. Hydraulisk 

låsbar pumpe i forkrommet 

hus.  

Sørg for at fargen på trekkene 

holder seg pene med 

beskyttelsestrekk!

Kryssfot i aluminium på fem 

hjul og med senter brems. 

Hydraulisk låsbar pumpe i 

forkrommet hus.

Kryssfot i sort pulverlakkert 

aluminium på fem hjul med 

senter brems. Hydraulisk 

låsber pumpe med hus i sort.

X-BASE X-BASE BLACK

DISC-BASE DISC-BASE FIX-BASE BESKYTTELSESTREKK

X-BASE X-BASE BLACK
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