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Van Hollandse bodem
Vier goede vragen

Denk je ook steeds meer na over de herkomst van de producten die je koopt of gebruikt?
Vind je het belangrijk dat die producten op een eerlijke manier zijn geproduceerd en het liefst niet al te ver van huis?
Vind je ook dat je nooit moet bezuinigen op kwaliteit maar wil je niet te veel betalen?
Heb je geen behoefte aan f ranje maar wel aan goede spullen?

Vier goede vragen en vier goede redenen om voor Alteq te kiezen.
Alteq is een oer-Nederlands merk. Onze producten worden in Nederland gemaakt met respect voor mens,
dier en milieu. Dit is ook een waarborg voor een goede kwaliteit.
Door de collectie overzichtelijk te houden en voor één kleur te kiezen is het bovendien mogelijk om dit
Nederlands kwaliteitsproduct aan te bieden voor een aantrekkelijke prijs.
Bij een kwaliteitsproduct hoort een passende garantie. Als het nodig is kunnen onze producten gewoon
worden gerepareerd. Op die manier willen wij voorkomen dat ze onnodig op de afvalberg belanden.
De verkoop van Alteq vindt plaats via de groothandel bij jou in de buurt.
Zo ben je verzekerd van een persoonlijke en deskundige service én van de snelste levertijden.
Vind op onze website www.alteq.nl de dichtstbijzijnde dealer en vraag naar de voorwaarden.
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Comfortabel knippen
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Scylla I | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een vaste rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp.
Bekleding: zwart kunstleder. Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Scylla Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Scylla II | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een verstelbare rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp en wielen met centrale rem.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Scylla Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Phlox I | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een vaste rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Phlox Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Phlox II | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een verstelbare rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp en wielen met centrale rem.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Phlox Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Boston I | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een vaste rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp.
Bekleding: zwart kunstleder.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Boston II | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een verstelbare rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp en wielen met centrale rem.
Bekleding: zwart kunstleder.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Ixia I |

Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een vaste rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Ixia Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Ixia II | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een beweegbare rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp en wielen met centrale rem.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Ixia Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Statice I | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een vaste rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Statice Wash.
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Comfortabel knippen
Kapfauteuils

Statice II | Alteq kapfauteuils zijn ergonomisch verantwoord en comfortabel.
Deze uitvoering heeft een beweegbare rugleuning op aluminium kruisvoet met vastzetbare hydraulische pomp en wielen met centrale rem.
Bekleding: zwart kunstleder.
Deze kapfauteuil is ook verkrijgbaar als wasunit; Statice Wash.
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Comfortabel knippen
Kinderzitjes

7181 R1 |

Kinderzitje met beschermlap.

7182 R1 |

Kinderkussen met beschermlap.

Af meting: 71 x 20 x 5 cm.

Af meting: 37 x 30 x 15 cm.

Bekleding: zwart kunstleder.

Bekleding: zwart kunstleder.
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Comfortabel knippen
Verrijdbare kaptafel

Academy | Vrijstaande dubbele kaptafel. Deze kaptafel is verrijdbaar door middel van vier vastzetbare wielen.
Het f rame en het werkblad zijn van hoogwaardig RVS en daardoor goed hygiënisch te reinigen.
Het werkblad heeft een af meting van 60x30 cm, is voorzien van een föhnuitsparing en is inklapbaar.
In ingeklapte toestand kunnen meerdere units gemakkelijk tegen elkaar geplaatst worden waardoor zij samen weinig plaats innemen.
Perfecte oplossing voor het creëren van flexibele knipplekken.
Af meting spiegel : 53 x 91,5 cm.
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Comfortabel knippen
Kaptafels

Apera |

Werkblad: Af m. 500x200x40 mm in licht eiken laminaat

Betula |

Achterpaneel: Af m. 1860 x 840 mm gestoffeerd in antraciet

Frontpaneel: Af m. 1445x690x19 mm gebroken wit

kunstleer.

Omlijsting: Af m. 1225x490x100 mm gebroken wit

Werkblad: Af m. 540 x 250 mm in licht eiken laminaat gemonteerd

Spiegel: Af m. 1200x500x6 mm

in doorlopende spiegel.

Inclusief voetsteun

Spiegel: Af m. 1660 x 640 mm met uitsparing voor werkblad.
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Comfortabel knippen
Voetsteunen

VS-EV |

.

Vrijstaande voetsteun.

VS-DV | Vrijstaande voetsteun

VS-VM/W |

Voetsteun bestemd voor wand montage

Metalen buis 19 mm ø chroom

voor tweezijdig gebruik.

en VS-VM voor vloermontage.

met zwart geribbeld kunststof.

Metalen buis 19 mm ø chroom

RVS buis 35 mm ø.

met zwart geribbeld kunststof.
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Comfortabel knippen
Voetsteunen

VS-VR |

Vrijstaande voetsteun met bodemplaat,
geheel uit RVS. Buisdikte 25 mm ø.

VS-DM |

Vrijstaande voetsteun met bodemplaat,
geheel uit RVS.
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Comfortabel wassen
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Comfortabel wassen
Wasunits

Scylla Wash I |

Chairtop Scylla met beweegbare rugleuning op een zwarte

Scylla Wash II | Chairtop Scylla met beweegbare rugleuning op een zwarte

staander met telescopisch verstelbare witte wasbak.

staander met telescopisch verstelbare zwarte wasbak. 		

Verkrijgbaar met voorinstallatieset.

Verkrijgbaar met voorsinstallatieset.

De wasbak is voorzien van een geïntegreerde handdouche, 			

De wasbak is voorzien van een geïntegreerde handdouche, 		

nekrubber en eengreepsmengkraan.

nekrubber en eengreepsmengkraan.

Bekleding: zwart kunstleder.

Bekleding : zwart kunstleder.
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Comfortabel wassen
Wasunits

Phlox Wash I |

Chairtop Phlox op een zwarte staander met telescopisch

Phlox Wash II |

Chairtop Phlox op een zwarte staander met telescopisch

verstelbare witte wasbak. Verkrijgbaar met voorinstallatieset.

verstelbare zwarte wasbak. Verkrijgbaar met voorinstallatieset.

De wasbak is voorzien van een geïntegreerde handdouche, 			

De wasbak is voorzien van een geïntegreerde handdouche,

nekrubber en eengreepsmengkraan.

nekrubber en eengreepsmengkraan.

Bekleding: zwart kunstleder.

Bekleding: zwart kunstleder.
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Comfortabel wassen
Wasunits

Ixia Wash |

Chairtop Ixia met een beweegbare rugleuning op een

Statice Wash |

Chairtop Statice met een beweegbare rugleuning op een 		

tweekleurige staander (zwart/RVS) met witte wasbak op een 			

tweekleurige staander (zwart/RVS) met witte wasbak op een

kantelmechanisme. Verkrijgbaar met voorinstallatieset.

kantelmechanisme. Verkrijgbaar met voorinstallatieset.

De wasbak is voorzien van een geïntegreerde handdouche,

De wasbak is voorzien van een geïntegreerde handdouche, 		

uitneembare siphon, nekrubber en eengreepsmengkraan.

uitneembare siphon, nekrubber en eengreepsmengkraan.

Bekleding: zwart kunstleder.

Bekleding : zwart kunstleder.
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Comfortabel wassen
Waszuilen
De Alteq waszuil biedt de mogelijkheid om ook in kleinere salons goed te kunnen wassen. U brengt de stoel naar de waszuil of, ingeval van zeer beperkte ruimte,
u koppelt de waszuil aan een mobiele wasbak. Deze oplossingen zijn ook goed inzetbaar in voor personen die aan rolstoel of bed gebonden zijn.

Aqua Column I en II

|

Waszuil.

Tulipa Wash |

Waszuil in zilverkleurig metaal met

Fontana | wandmodel waszuil vervaardigd uit

Frame zwart RAL 9005 met achterpaneel van RVS.

RVS zijpanelen. De waszuil is 190 graden draaibaar.

roestvrijstaal met kunststof wasbak (zwart).

Traploos verstelbare wasbak in WIT (Aqua Column I)

Hoogtebereik: 94 cm/105 cm. Witte wasbak met

Onderkappen van RVS zwart gepoedercoated (RAL

OF ZWART (Aqua Column II) met thermostaatkraan.

doorlaat handdouche en eengreepsmengkraan.

9011). Wasbak voorzien van mengraan, handdouche
doucheslang (250 cm), afvoer, sifon en inlaatstuk
voor afvoer mobiele wasbak. Bestemd voor
combinatie met wasbak op statief (art. 5509, 5506
en 5512) en met ziekenhuiswasbak 5669.
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Comfortabel wassen
Mobiele wasbakken
Kies de wasbak en /of het statief dat past bij jouw behoefte. Hoogteverstelling met pedaal of met een draaiknop? Diepe bak, ondiepe bak of vlakke bak?
Alle mobiele wasbakken hebben een afvoerslang van 200 cm. Indien gewenst kunt u aanvullend een afvoerslang van 300 cm bestellen.
Het gebruik is optimaal in combinatie met waszuil 5690Z-01 (blz. 23).

5509KG01 | Mobiele wasbak.

5506KG01 | Mobiele wasbak.

5512TG01 | Mobiele Wasbak.

5669-02 | Ziekenhuiswasbak.

ZWARTE Kunststofwasbak op

ZWARTE Kunststofwasbak op

ZWARTE kunststof wasbak op

Met afvoerslang van 200 cm.

statief. Verstelbaar in hoogte

statief. Verstelbaar in hoogte

statief. Verstelbaar in hoogte

Kleur wasbak WIT.

van 87-112 cm door middel van

van 75-100 cm door middel van

van 86-111 cm door middel van

PEDAAL. De wasbak is 39 cm

een KNOP. De wasbak is 39 cm

een PEDAAL. De wasbak is 8 cm

breed en 51 cm diep.

breed en 51 cm diep.

breed en 50 cm diep.
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Alles bij de hand
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Alles bij de hand
Trolleys

Favorite | Verchroomd metalen f rame ø 25

Cadillac I zonder deur en Cadillac II met afsluitbare deur |

Colour Trolley | Deze praktische trolley is

mm met zijpanelen van zwart kunststof. Deze

Zwart metalen f rame met zijpanelen en een afsluitbare deur

volledig vervaardigd uit RVS. Het ‘slimme’

werkwagen heeft 5 zwarte opbergbakken

van RVS. Deze werkwagen heeft 5 zwarte opbergbakken van

werkblad heeft open hoeken zodat deze

van kunststof waarvan 4 met vakverdeling

kunststof waarvan 4 met vakverdeling en 1 zonder vakverdeling.

goed te reinigen is en het f rame staat op

en 1 zonder vakverdeling. Deze bakjes zijn

Deze bakjes zijn eenvoudig aan de bovenzijde van het f rame te

geluidsarme wielen. De kunststof bakjes met

eenvoudig aan de bovenzijde van het f rame te

bevestigen voor optimaal gebruiksgemak. De Cadillac is voorzien

artikelnummer 32006 en 32010 kunnen aan de

bevestigen voor optimaal gebruiksgemak. De

van geluidsarme wielen, een uitschuifbare föhnhouder en een

randen van het werkblad worden bevestigd. Zo

Favorite is voorzien van geluidsarme wielen,

beugel voor een handspiegel. Passende handspiegel verkrijgbaar

heeft u tijdens de haarbehandeling alles bij de

een föhnhouder en een vloeistofbakje.

onder artikelnummer 6013-01.

hand.
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Alles bij de hand
Trolleys

Hairbutler | vervaardigd uit zwart

Accesoireset voor Hairbutler I afdekplateau met uitsparing

gepoedercoated metaal met industriele wielen,

aan zijkant voor handspiegel 6019-01; opbergbakje klein,

Werkwagen is traploos in hoogte verstelbaar

opbergbakje groot, opbergbakje met föhnhouder en

95 cm- 115 cm en standaard voorzien van 5

houder voor handschoendoos. Alles vervaardigd uit zwart

vloeistofbakjes waarvoor in het bovenblad

gepoedercoated metaal.

5x een uitsparing met doorsnede van 8 cm
is voorzien. De werkwagen kan compleet
gemaakt worden met accessoiresest HB- 76501.
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Alles bij de hand
Werkkrukjes

7209AL-046 | Tabouret met klein

7216-046 | Tabouret met groot

7213-046 | Tabouret met rond zadel.

7214-046 | Tabouret met rond zadel

ruiterzadel. De tabouret is door middel

ruiterzadel. De tabouret is door middel

De tabouret is door middel van een

en rugleuning t.b.v receptiewerk. De

van een gasveer in hoogte verstelbaar

van een gasvaar in hoogte verstelbaar

gasveer in hoogte verstelbaar van 59

tabouret is door middel van een gasveer

van 60 tot 90 cm en staat op een

van 58 tot 83 cm en staat op een

tot 85 cm en staat op een aluminium

in hoogte verstelbaar van 59 tot 85 cm

aluminium kruisvoet met geluidsarme

aluminium kruisvoet met geluidsarme

kruisvoet met geluidsarme wielen.

en staat op een aluminium kruisvoet

wielen. Bekleding: zwart kunstleder.

wielen. Bekleding: zwart kunstleder.

Bekleding: zwart kunstleder.

met geluidsarme wielen. Bekleding:
zwart kunstleder.
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Alles bij de hand
Werkkrukjes

Receptiestoel I | Volledig draaibaar en door

Receptiestoel II | Receptiestoel met verstelbare

7212-046 | Tabouret met f ietszadel. De tabouret is

middel van een gasveer in hoogte verstelbaar van 46

voetsteun voor maximaal zitcomfort. Volledig draaibaar

door middel van een gasveer in hoogte verstelbaar

tot 60 cm en staat op een aluminium kruisvoet met

en door middel van een gasveer in hoogte verstelbaar

van 60 tot 85 cm en staat op een aluminium

geluidsarme wielen. Bekleding: zwart kunstleder.

van 60 tot 93 cm en staat op een aluminium kruisvoet

kruisvoet met geluidsarme wielen. Bekleding: zwart

met geluidsarme wielen. Bekleding: zwart kunstleder.

kunstleder.

30

9,5

Alles bij de hand
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AC/FC |

Föhnhouder van metaal,
chroom. Verticaal te monteren.

AC/FD |

12

Föhnhouder van metalen

AC/ST

25

AC/FK |

draad 6 mm ø, chroom.

Inbouwföhnhouder, verchroomd. 11
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Alles bij de hand
Föhnhouders
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CM/F |

AC-ST |

Föhnhouder van metaal, chroom.

Föhnhouder van RVS.

Horizontaal te monteren.
3,5
8

12

AC/ST

25
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Alles bij de hand
Handspiegels

6013-01 | Handspiegel ø 26 cm.

6015-1 | Handspiegel ø 28 cm. 		

6019-01 | Handspiegel ø 28 cm. 		

9471 | Wandspiegelhouder 		

Past op werkwagen 		

Inclusief verchroomde 		

Inclusief verchroomde

(verchroomd) voor

Favorite en Cadillac.

beugel (9471) en schroeven.

beugel (9471) en schroeven.

handspiegels SP-6015-01 en

Kleur ZWART.

Kleur ZWART.

SP-6019 -01.
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Op veilige afstand
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Op veilige afstand

7301 |

Academy oefenhoofdstatief.

FACE PROTECT 2001 |

Transparante (kleurloze) Plexi glasplaat.

In hoogte verstelbaar statief van RVS op gietijzeren voet				

Glasdrager van gepoedercoat staal (Basalt grijs).

zonder oefenhoofd).

De glasplaat is rond de as beweegbaar waardoor deze in de 		
juiste positie verstelbaar is. Het statief is in hoogte verstelbaar
d.m.v. een kunststof draaiknop (zwart).
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Op veilige afstand

InBetween Black 2020-01 |

Verrijdbaar

InBetween White 2020-02 |

Verrijdbaar

tussenscherm op drie wielen. Metalen f rame in

tussenscherm op drie wielen. Metalen f rame in wit

zwart epoxy lak met plexi glas panelen. Af meting:

epoxy lak met plexi glas panelen. Af meting: 194

194 cm x 155 cm.

cm x 155 cm.
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