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Luxe en oog voor detail
Een toonbeeld van luxe. 

Dat is het minste wat we 

kunnen zeggen over het 

heren- en dameskapsalon 

van Paulo Machado. Paulo 

wist perfect wat hij wilde en 

omdat hij oog voor detail, 

precisie en professionaliteit 

zo belangrijk vindt, klopte 

hij voor zijn inrichting aan 

bij JJ Maes. 

De herenafdeling - het belangrijkste onderdeel van het kapsa-
lon waarin ook het meeste werd geïnvesteerd - werd uitgerust 
met het vernuftige ‘salon console’ systeem van Takara Belmont 
waarbij de wasbekkens uitklappen en dus onzichtbaar zijn voor 
de klant wanneer ze niet in gebruik zijn. ook de zeer comfor-
tabele en volautomatisch gestuurde herenkapstoelen, model 
Alivio, zijn getekend Takara Belmont. De Alivio is uitgerust met 
wegneembare armsteunen om de toegang tot de stoel te 
vergemakkelijken voor andersvaliden. De meubels zijn perfect 
geconcipieerd voor mannen. Er is niets dat uitsteekt en het 
gepolijste inox straalt karakter uit. “Paulo Machado’ is het eerste 
salon in België en Luxemburg dat over deze stoelen beschikt”, 
zo vertelt Bernard charlier, ontwerper bij JJ Maes ons. “het prijs-
kaartje is in verhouding met de kwaliteit en het werkconfort dat 
dit meubilair de kapper én de klant bezorgt. het Japanse merk 
Takara Belmont, al meer dan vijftig jaar exclusief vertegenwoor-

digd door JJMaes, is wereldleider in kapsalonmeubilair voor 
heren en mag zonder de minste twijfel bestempeld worden als 
de rolls royce op dat vlak.” 

Warm rood
De damesafdeling kreeg stoelen en -wastafels mee uit de Katy-
reeks van het italiaanse Maletti. Vooral de centrale tafel, een 
ontwerp van Bernard charlier, en het wengéhout zijn hier blik-
vangers naast de warmrode muren natuurlijk, die het hele salon 
opfleuren. “We hebben voor een aantal rode muren gekozen om 
het salon toch niet een té strikte en sobere look te geven”, aldus 
charlier. “het warmrode brengt wat animo, wat fantasie in een 
ruimte waar voor de rest grijze en beige tinten de hoofdmoot 
uitmaken. het resultaat is modern, design, puur, luxueus. Precies 
zoals Paulo dat voor ogen had. Missie geslaagd!


