Beauty Interiors

Meubelconcepten
die je verkoop bevorderen.

Het belang van presentatie

Wist je dat?
...voor de hedendaagse consument de uitstraling
van een salon mee haar keuze bepaalt ?
...de uitstraling van een salon vaak niet
de kunde en het professionalisme van de
specialist(e) weerspiegelt ?
...jezelf onderscheiden van je concurrenten
bepalend is voor je succes?

Het is dus belangrijk hier
goed over na te denken.
Hoe richt ik mijn salon in,
hoe presenteer ik mijn
producten op een professionele manier, wat met de
cabine-inrichting, …

Investeren naarmate je groeit
Een meubelconcept dat je verkoop bevordert en
voor meer werkplezier zorgt!
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR...
Fine line
Het Duitse bedrijf Fine line is
gespecialiseerd in de “op maat” inrichting
van schoonheidssalons. Inmiddels zijn
er meer dan 400 projecten gerealiseerd
in Noord West Europa. Op een enkele
uitzondering na, zijn alle salons
commercieel zeer succesvol.
Maar een “op maat” oplossing vraagt
natuurlijk een behoorlijk budget. Daarom hebben we in samenwerking met
Fineline een commercieel modulair
meubelconcept ontwikkeld voor je verkoopruimte en cabine. Het meubilair is van hoge
kwaliteit. Het is immers niet de bedoeling elke 5 jaar te moeten vernieuwen.
Ook biedt de modulaire aanpak je de mogelijkheid uit te breiden in functie van je
groei, bijvoorbeeld met extra schapruimte, bijpassende etalage-inrichting of wachtruimte.
We willen, net als jij, dat het bestaande meubilair
behouden kan blijven en - ondanks het intensief gebruik - er goed blijft uitzien bij uitbreiding, zodat je
investering optimaal rendeert.

VERKOOPRUIMTE

VERKOOP

Het business pakket biedt u een professionele uitstraling voor een beperkt budget. Het premium pakket gaat nog een stapje verder.
En indien je wenst, kan er ook een totaalinrichting uitgewerkt worden, helemaal op jouw maat.

Het business pakket biedt u een professionele uitstraling voor een b
Premium
Business Pack
En indien je wenst,
kanPack
er ook een totaalinrichtin
e6.095,e4.950,Toonbankelement
met verstelbare
leggers, deuren en
lades
e2.060,-

Toonbankelement
open achteraan,
met verstelbare
leggers
e1.775,-

• Toonbank 120 cm
• Wandpaneel 160 cm
• 1 logo in acrylglas
• Presentatiemeubel 100 cm met
dunne legplanken, tegen de muur
te bevestigen.

Business Pack
e4.950,-

B 120 cm
H 90 cm
D 60 cm
Wandpaneel
160 cm
met 1 logo
in
acrylglas
e1.945,-

• Toonbank 120 cm incl deuren
B 120 cm
en schuiven
H 90 cm
D 60 cm
• Wandpaneel 190 cm
• 2 logo’s in acrylglas
Wandpaneel
• Presentatiemeubel 100 cm op voet,
190 cm
Toonbankelement
met 2 logo’s
met dikke legplanken en aangepaste
in acrylglas
open achteraan,
verlichting
e2.220,-

met verstelbareB 190 cm
cm
leggers HD227
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B 160 cm
H 227 cm
D 45 cm

• Toonbank 120 cm
• Wandpaneel 160 cm
• 1 logo in acrylglas
• Presentatiemeubel 100 cm met
dunne legplanken, tegen de muur
te bevestigen.
presentatiemeubel
met dunne
legplanken, tegen
de muur
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e1.230,B 100 cm
H 227 cm
D 44 cm

OPTIE:
Verlichting “Soleil” e135,-/st
Verkrijgbaar in wit/aluminium of zwart/hout

NB: Deze elementen zijn ook
verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen mits een
meerprijs
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Verkrijgbaar in wit/aluminium of zwart/hout
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e1.815,OPTIE LEDverlichting: e445,B 100 cm
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D 44 cm
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D 60 cm
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160 cm
met 1 logo
in
acrylglas
OPTIE:
Verlichting “Bobbi”: e357,-/st
e1.945,-

NB: Deze elementen zijn ook
verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen mits een
meerprijs
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Premium Pack
e6.095,-

• Toonbank 120 cm
• Wandpaneel 160 cm
• 1 logo in acrylglas
• Presentatiemeubel 100 cm met
dunne legplanken, tegen de muur
te bevestigen.

B 120 cm
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Wandpaneel
160 cm
met 1 logo
in
acrylglas
e1.945,-

• Toonbank 120 cm incl deuren
B 120 cm
en schuiven
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• Wandpaneel 190 cm
• 2 logo’s in acrylglas
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• Presentatiemeubel 100 cm op voet,
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en schuiven
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e1.230,-

OPTIE:
Verlichting “Soleil” e135,-/st
NB: Deze elementen zijn ook
verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen mits een
meerprijs
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CAB

CABINE

Je klant brengt tijdens haar bezoek de meeste tijd door in de cabine. Hier moeten de uitstraling en beleving dan ook optimaal
zijn en je kunde en professionaliteit weerspiegelen.
Ook hier bieden wij een modulair business en premium pakket aan

Je klant brengt tijdens haar bezoek de meeste tijd door in de ca
zijn en je kunde en profes
Premium
Business Pack
Ook hierPack
bieden wij een modulair
e13.200,e8.249,-

Business Pack
e8.249,• Wasmeubel 180 cm x 28 cm x 51,5 cm
(B x H x D) met 2 lades
• Achterwand 120 cm x 230 cm (B x H)
• Verlichting ‘Moon Shadow’ 1 stuk
• 1 Trolley ‘Style’ met verlichting
• Prijs is incl. levering, excl. Montage

Wasmeubel met
achterwand: e5.045,-

• Wasmeubel 156,5 cm x 51,5 cm x 39 cm
(B x H x D) met glasplaat en 5 lades
• Achterwand 252 cm x 220 cm (B x H)
met ‘nis’ in plexiglas en LED-verlichting
• Verlichting ‘Casa’ 3 stuks
• 1 Trolley ‘Style’ met verlichting
• Prijs is incl. levering, excl. montage

• Wasmeubel 180 cm x 28 cm x 51,5 cm
(B x H x D) met 2 lades
• Achterwand 120 cm x 230 cm (B x H)
• Verlichting ‘Moon Shadow’ 1 stuk
• 1 Trolley ‘Style’ met verlichting
• Prijs is incl. levering, excl. Montage

Wasmeubel met glazen bla
achterwand met nis en
LED: e9.195,-

Trolley ‘Style’
met verlichting: e2.454,-

Verlichting ‘Moon Shadow’:
e750,-

Wasmeubel met
achterwand: e5.045,-

Trolley ‘Style’
met verlichting: e2.454,-

Verlichting ‘Casa’:
e517,-/stuk

Verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties

TYPE MOON

NB: Deze elementen zijn ook
verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen mits een
meerprijs

Verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties

TYPE WHITE MED

NB: Deze elementen zijn o
verkrijgbaar in andere afmet
gen en uitvoeringen mits e
meerprijs

28/0

Verlichting ‘Moon Shadow’:
e750,-

Trolley ‘Style’
met verlichting: e2.454,-

Verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties

TYPE MOON

NB: Deze elementen zijn ook
verkrijgbaar in andere afmetingen en uitvoeringen mits een
meerprijs
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• Wasmeubel 180 cm x 28 cm x 51,5 cm
(B x H x D) met 2 lades
• Achterwand 120 cm x 230 cm (B x H)
• Verlichting ‘Moon Shadow’ 1 stuk
• 1 Trolley ‘Style’ met verlichting
• Prijs is incl. levering, excl. Montage

Premium Pack
e13.200,Wasmeubel met
achterwand: e5.045,-

• Wasmeubel 156,5 cm x 51,5 cm x 39 cm
(B x H x D) met glasplaat en 5 lades
• Achterwand 252 cm x 220 cm (B x H)
met ‘nis’ in plexiglas en LED-verlichting
• Verlichting ‘Casa’ 3 stuks
• 1 Trolley ‘Style’ met verlichting
• Prijs is incl. levering, excl. montage
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• Prijs is incl. levering, excl. montage
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Verkrijgbaar in verschillende kleurcombinaties

TYPE WHITE MED

Enkele realisaties

Laat we samen aan
je toekomst bouwen !
Consulta Belgium NV/SA
Gen. De Wittelaan 5a
B - 2800 Mechelen
tel: +32 (0) 15 29 48 48
fax: +32 (0) 15 29 48 49
info@consulta.cc
www.consulta.cc

Consulta Nederland BV
Aluminiumstraat 4
NL - 4823 AL Breda
tel: +31 (0) 76 542 41 84
fax: +31 (0) 76 542 40 53
breda@consulta.cc
www.consulta.cc

W W W. C O N S U L T A . C C
Vennstr. 7
D-52159 Roetgen
www.ﬁne-line.be

C O N S U LT A N V

