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Introductie

The Original, onze eeuwige held 
Alles begon toen Artistic director Ludovic Beckers de Original uitvond.
Al snel vond deze onverwoestbare kam zijn weg naar tienduizenden kappers wereldwijd.
Nog steeds blijft the Original de meest populaire kam in onze reeks en kappers verzamelen zelfs alle kleuren !



Characteristics:
Gewicht: 0.02 kg
Afmetingen: 20.7 × 0.3 × 4 cm



The Original

In tegenstelling tot de traditionele rechte knipkam, lijnt de The Original Curve-O geavanceerde knipkam zich uit met de natuurlijke vorm van de 
menselijke schedel. Onmiddellijk kan verlichting worden gevoeld in polswrijving, ellebogen en schouders tijdens het kammen en tillen van het haar. 
Bovendien kan efficiënter werken rond de oren en in de nek. 
Kortom, dit is ongetwijfeld de kam waar vele professionals op hebben gewacht!

advanced cutting comb 22°



Kenmerken:
Gewicht: 0.02 kg
Afmetingen specialist: 18 × 0.3 × 2.5 cm
Afmetingen specialist plus: 20.7 × 0.3 × 4 cm
Beschikbaar in links- en rechtshandige versie.



The Specialist & Specialist plus

De Curve-O geavanceerde knipkam The Original - ontworpen door Ludovic Beckers - biedt niets minder dan baanbrekende innovatie in de wereld 
van professionele kappers. Internationaal verkocht aan meer dan 240.000 gebruikers. Nu heeft Curve-O een nog geavanceerdere kam ontworpen, 
The Specialist! Een kleiner, lichter, dunner, elegant ontwerp met betere grip, een verschoven curve, geïntegreerde liniaal, 5 mm opening, nieuwe 
textuurafwerking, meer precisie ...
Beschikbaar in links- en rechtshandige versie.

advanced cutting comb 22°



De tanden van de The Specialist & The Specialist+ zijn vlakker 
dan die van de The Original wat ervoor zorgt dat je dichter bij de 
hoofdhuid komt tijdens het opknippen

In tegenstelling tot de The Original  heeft de 
The Specialist ook een curve in het midden van de rug

Pilars ( zuilen ) dienen voor een betere grip en duiden  centimeters 
aan. Uitvinding van ons design team ( juridisch beschermd )
Er zitten inkervingen in de rug van de kam. Deze dienen om de 
inches aan te duiden. Dit is de maat die gebruikt wordt in o.a. 
Amerika en Engeland.

De kant met fijne tandjes is minder lang. Dit betekent dat de The Specialist asymmetrisch is. De 
reden hiervoor is dat we de kapper willen helpen voorkomen om te brede verdelingen te nemen. LET 
OP! The Specialist+ heeft twee gelijke zijden omdat de kam ook groter is en het daar weinig zinvol is.

lntegrated sectioning ruler 
Curve-0 is het eerste merk dat een naam geeft aan deze tand . Dit komt 
omdat we een education brand zijn. Dient om makkelijker verdelingen 
te maken

Specialist 22° cutting comb specifications



Verbeterde 
ergonomie

Beter grip 
en controle

Betere schaar over 
kam techniek

Waarom onze kam gebruiken?

Passie voor perfectie, schittering door eenvoud: de Curve-O geavanceerde knipkam - ontworpen door Ludovic Beckers - biedt niets minder dan 
baanbrekende innovatie in de wereld van professionele kappers. In tegenstelling tot de traditionele rechte knipkam, de Curve-O Advanced Cutting 
Comb lijnt zichzelf uit met de natuurlijke vorm van de menselijke schedel. Onmiddellijk kan verlichting worden gevoeld in polswrijving, ellebogen 
en schouders tijdens het kammen en het optillen van het haar. Bovendien kan men veel efficiënter werken rond de oren en in de nek. Kortom, dit is 
ongetwijfeld de kam waar de professional op heeft gewacht!

Beter bereik 
van de knipzones

Verminderde spanning 
op elleboog en pols





The Barber

The Barber was slechts een kwestie van tijd.
Deze vlakke kam nestelt zich tot dicht tegen de hoofdhuid en heeft een heerlijk vlak om het opknippen te vergemakkelijken. 
Er werd ook een goot voorzien die de barber helpt bij het gebruik van de tondeuse. De overgang van de kam naar de steel voorziet van een duimimprint 
wat ervoor zorgt dat je grip nog beter is. Aan de achterzijde zijn inches aangegeven. Dit zorgt tijdens educatie maar ook bij het bepalen van de 
haarlengte voor meer gebruiksgemak.

Special green edition 12°





The curl & definition
Edition 12°

Curl is hot en dan blijft zeker Curve-O niet achter.
Met de Curl & definition comb vallen veel users in love bij het eerste gebruik.
Deze kam geeft door de juiste tandafstanden een groot voordeel bij het creëren van dikken gedefinieerde lokken.
Als je na een conditioner door de haren kamt vermijd je elk risico op fizzy hair, een absoluut highlight !

Enkele krultips nodig ?
- Ontwar het haar voor de wasbeurt met de Wet to Dry
- Gebruik een sterk conditionerende shampoo ( zacht schuimend )
- Plaats nadien een conditioner en spoel voor 90% uit
- Dep het haar droog met een katoenen of papieren handdoek. ( wollen handdoeken zorgen voor frizz )
- Voeg krulcreme of gel toe en kam met de Curve-O curl & definition kam de haren in model. Duw in de gewenste vorm





7-9-11 row set

Balayage is hot en om een mooi resultaat te bekomen vraagt deze techniek tijd. Curve-O helpt je op weg om je resultaten naar een next level te 
brengen. De set bestaande uit 7, 9, of 11 separatietanden zorgt ervoor dat je het perfecte evenwicht krijgt tussen te lokken.
Ons vereenvoudigd design maakt onze reeks misschien wel de gemakkelijkste in de sector. De onderzijde van de steel is smal gehouden om ook folies 
te kunnen plooien. De drie kleuren zorgen ervoor dat je snel en efficiënt de juiste kam neemt.

The curve-o love color 12°





Tail comb superfine & regular

Onze tailcombs met smalle of brede tanden zijn ergonomisch toonaangevend in de sector.
De duimimprint zorgt voor een goede handligging.
De onderzijde van de steel is smal gehouden om ook folies te kunnen plooien.
De geïntegreerde vereeltend heeft als bijkomende functie dat je er balayage streepjes mee kan trekken vanuit de vrije hand.

The curve-o love color 12°



Mat zwart, gemaakt voor opleiding. Wij bieden de essentie van creatieve kniptechnieken en de ergonomie van CURVE-O-scharen ook voor jongeren 
en getalenteerden. The Academy 5.8 inch, speciaal ontworpen voor stagiair-kappers, is de perfecte inleiding tot The Serie-schaar.

Scissors

5.8 inch

Kenmerken:
Drievoudig offset ontwerp
Mat zwart handvat
Disc operatie technologie
Gefabriceerd door Curve-O
Links en rechtshandig beschikbaar

The Academy



Curve-O introduceert The Academy 6.8, de opvolger van de 5.8.
Deze schaar is uniek vanwege zijn matzwarte coating en sublieme uitgebreide ergonomie.
Het V10-staal voldoet aan de strengste normen.
Curve-O is een educatief merk en dit is ook de reden waarom The Academy-serie is gemaakt.
Het doel is om studenten en beginnende kappers de juiste schaar te bieden voor een haalbare prijs.
De Academy-serie is een must voor je team!

The Academy
Scissors

6.8 inch

Kenmerken:
Drievoudig offset ontwerp

Mat zwart handvat
Disc operatie technologie



Care Wet to Dry



The Brush

De borstels zijn ergonomisch ontworpen
Wet to Dry: gemaakt voor het ontwarren en stylen.
Care: specifiek ontworpen voor haarextensies en haar met afro-textuur.
Geeft glans en gladheid, beschermt gespleten haarpunten en is gemaakt voor droog, onhandelbaar haar.

The Brush Ice Blue 
verkrijgbaar vanaf juni 2023





Een partner worden

Het is onze missie om zoveel mogelijk kappers te HELPEN.
En we doen dat door hoogkwalitatieve kapperstools op de markt te brengen die zichzelf bewijzen.   

Het design en de materiaalkeuzes van Curve-O tools bieden tal van ergonomische voordelen, die het voor de professionele kapper minder 
belastend maken om dagelijks TOPwerk te kunnen bieden.

Daarnaast helpen we ook door EDUCATIE. Scholen, studenten en beginnende kappers hebben nood aan een degelijke opleiding én aan 
kwaliteitsvolle instrumenten om telkens het allerbeste uit zichzelf te halen.

Ben jij een professionele kapper? Geef je zelf opleidingen? 
Of wil je als groothandel onze Curve-Ot tools verkopen aan jouw klanten? 
Dat kan!
Contacteer ons via dit formulier op de website: 
https://www.curve-o.be/join_the_curve-o_brand/ en ontvang minstens 50% korting op elke volgende bestelling.

Wij bij Curve-O staan steeds open voor win-win situaties. Als we maar kunnen helpen!
Let’s go next level together!





Gepersonaliseerde kammen

Limited editions

Met regelmaat brengen we gelimiteerde oplages met originele bedrukkingen. 
Check onze ontwerpen online en voeg ze toe aan je collectie!

Wil jij als bedrijf je eigen ontwerp? 
Dat kan! Neem contact op met ons en dan werken we samen je eigen editie uit





CURVE-O experience

Deze folder in andere talen

Op deze pagina vindt u de folder in andere talen.
https://www.curve-o.be/press

Curve-O worldwide
Wil je het Curve-O team boeken voor education ( Cut & Color ) ?
Ludovic Beckers & Sara Lismont zijn beiden ervaren in kleine en grote groepen.
Opleidingen voor bedrijven alsook in-salon trainingen zijn mogelijk.
Hun repertoire gaat over de gehele wereld en kan u volgen via hun Instagram pagina’s @Ludovicbeckers en @Saloox

Volg ons op social media en wees trots op de community waar je vanaf vandaag deel van uitmaakt:

 https://www.facebook.com/curveoacademy/
 https://www.instagram.com/curve_o/
 https://www.pinterest.com/curveo/



Curve-O is een Belgisch bedrijf voor en door kappers. 
We bieden wereldwijd professionele tools en educatie voor kappers aan en 
richten ons vooral op groothandel, kappers, scholen en opleidingsinstituten.

Curve-O BVBA
Spiegelstraat 13, 3800 Sint-Truiden, Belgium
E-mail: info@curve-o.com
www.curve-o.com

SHOP ONLINE / PARTNERSHIP / WORD CURVE-ONAUT:
www.curve-o.com

Voor internationale boekingen / SHOWS / TRAININGSSESSIES
Voor info kijk op onze website: www.curve-o.com
Voor boekingen stuur een e-mail naar: info@curve-o.com


