CATALOGUS MATERIALEN VOOR KLEUR-, STIJL- EN IMAGOCONSULENTEN

WERKMATERIALEN

KLEURDOEKEN
Het volledige set bestaat uit:
152 kleurdoeken + goud / zilver:
Materiaal kleurdoeken: polyester, acetaat
Afmetingen kleurdoeken: 48 cm x 34 cm

Goud en zilver
De gouden en zilveren doek zijn onmisbaar om koele en warme types te onderscheiden.
Analysedoeken (6 pakjes met 4 kleurendoeken)
De analysedoeken dienen om het hoofdseizoen te bepalen. Op deze manier kunt u ontdekken of
iemand behoort tot het: lente,- zomer,- winter of herfsttype. Ze zijn zorgvuldig samengesteld uit
duidelijke uitgesproken koele, warme, gedempte, heldere, diepe en lichte kleuren om zo tot een
juiste seizoensbepaling te komen.
Ze bestaan uit 6 kleurgroepen (rood, blauw, groen, roze, geel en bruin) waaruit telkens 4
nuances uit de 4 seizoenen geselecteerd zijn.
De doeken zijn voorzien van een zeilring per kleurgroep en worden verzameld aan één
scharnierring.
Drapingdoeken (4 pakjes met 8 kleurdoeken per seizoen)
De drapingdoeken bevatten 32 kleuren per seizoenstype. Lichte en neutrale kleuren,
basiskleuren en accentkleuren. De kleuren stemmen overeen met de kleurenpaspoorten.
Aan de hand van deze 32 kleuren kunt u de klant aantonen welke kleurcombinaties en
kleuraccenten de beste zijn.
De doeken zijn voorzien van een zeilring per 8 kleuren en worden verzameld aan één
scharnierring per seizoenstype.
Zeer handig om mee te werken en nadien makkelijk op te ruimen.

WERKMATERIALEN

KLEURKRAGEN
Dit set van 4 kleurkragen in stof geeft de klant een indruk van het kleurkarakter van haar garderobe.
Je kan er je analyse mee afsluiten, gebruiken als controle of bij twijfel.
Of om kleurkenmerken aan
te tonen als je ze dubbel vouwt:
- koel - helder / diep
- neutraal / licht - koel
- diep / warm - neutraal
- licht - helder / warm

HUIDSKLEURWAAIERS
Dit set huidskleurwaaiers is een handig hulpmiddel
om de warme of koele ondertoon van de huidskleur
te bepalen. De gebogen vorm is ideaal om langs of
onder het gezicht te houden.
Op de verso zijde staan verschillende benamingen
van huidskleuren in het Nederlands en Frans.

GEZICHTSFRAME
HUIDS- EN HAARKLEUREN

Ze zijn ook zeer handig om te
gebruiken in workshops of voor
snelle adviezen (quickscans).

Het gezichtsframe is een handig
hulpmiddel om de warme of koele
ondertoon van de huidskleur en haarkleur
te bepalen. Je kan het gezicht van de
klant door de opening steken. Ideaal om
langs gezicht en haarlijn te houden.

SUBSEIZOENKRAGEN
Dit set bestaat uit 4 x 3 kragen met telkens 3 identieke bedrukkingen in een andere kleurstelling per seizoen.
Hiermee kan het bijzonder kleurkenmerk van de klant aangetoond worden.
Voorzien van de nodige tekst en uitleg op de verso zijde.
Gebaseerd op de 3 dimensies binnen 1 seizoensgroep.
Winter: koel - diep - helder
Zomer: koel - licht - neutraal
Herfst: warm - diep - neutraal
Lente: warme - licht - helder
Afmetingen: B28 cm x H20 cm, geplastificeerd ter bescherming
Verzameld aan een scharnierring per seizoenstype in een opbergmapje

WERKMATERIALEN

KLEURENPASPOORTEN DAMES
Luxe uitvoering
In elk paspoort zitten 32 stoffen kleurstalen met kleurnamen die overeenstemmen met de drapingdoeken. Opgedeeld in lichte en neutrale kleuren, basiskleuren en accentkleuren. Naast elke kleur
staan vakjes om aan te duiden of het een topkleur of combinatiekleur is. Zo kan u de klant helpen een mooie garderobe samen te stellen.
Tevens bieden de vernieuwde luxe kleurenpaspoorten je de mogelijkheid om imago advies te integreren in je consult dankzij een uitbreiding van zakelijke en casual kleurcombinaties.
Een nieuwe lay-out en rijkelijk geïllustreerd make-up en haarkleuradvies maakt dit kleurenpaspoort compleet!
In zwart semi leder sluitbaar etui.

Standaard uitvoering
In elk paspoort zitten 32 stoffen kleurstalen die
overeenstemmen met de drapingdoeken.
Opgedeeld in lichte en neutrale kleuren,
basiskleuren en accentkleuren.
Tevens is elk paspoort voorzien van de nodige
informatie betreft make-upkleuren, haarkleuren,
accessoires en harmonisatie.
In transparant plastic hoesje.

WERKMATERIALEN

SUBSEIZOENKAARTEN

Er zijn 12 subtypes (3 dimensies voor 1 type):

De aanvullingen kunnen indien nodig toegevoegd worden
aan een kleurenpaspoort, voor types die dicht aanleunen bij
een ander kleurtype. Zo kan het klassieke kleurenpalet voor
sommige klanten uitgebreid worden met kleuren van een
complementair type.
Er zijn 12 versies met telkens 8 kleuren van het meest
uitgesproken kleurkarakter van de klant.

Koele zomer: kan koele winterkleuren dragen
Lichte zomer: kan lichte lentekleuren dragen
Neutrale zomer: kan neutrale herfstkleuren dragen

Licht - donker
koel - warm
helder - gedempt

Warme lente: kan warme herfstkleuren dragen
Lichte lente: kan lichte zomerkleuren dragen
Heldere lente: kan heldere winterkleuren dragen

De kleuren zijn samengesteld uit de 4 sets drapingdoeken.

Warme herfst: kan warme lentekleuren dragen
Diepe herfst: kan diepe winterkleuren dragen
Neutrale herfst: kan neutrale zomerkleuren dragen

Koele winter: kan koele zomerkleuren dragen
Diepe winter: kan diepe herfstkleuren dragen
Heldere winter: kan heldere lentekleuren dragen

Dus een hoofdtype kleurenpaspoort met een aanvulling
van een subtypekaart.

KLEURENCOMBINATIEKAARTEN
Deze recto verso gedrukte kleurencombinatiekaarten
kunnen aan de standaard kleurenpaspoorten toegevoegd
worden. Zo kan u uw klant creatieve zakelijke en casual
kleurencombinaties meegeven met kleuren en nuances uit
hun kleurenpaspoort.
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HAARKLEURSTALEN
Het set bevat 40 haarkleurstalen van 15 cm, 10 per seizoenstype, gebundeld aan een ring.
Op elk van de 4 seizoenen staan de 10 kleurtinten en de juiste nummers van de toonhoogte
en weerschijn vermeld om zo de beste haarkleur aan je klant te adviseren.
Ook handig om te gebruiken bij het kleuradvies om de natuurlijke haarkleur te analyseren.

HAARKLEURKAARTEN
De haarkleurkaarten met gedrukte haarstalen bevatten de juiste informatie over de toonhoogte en weerschijn van
de geschikte haarkleuren voor de kapper. Ze kunnen aan het standaard kleurenpaspoort toegevoegd worden.
Beschikbaar voor de 4 seizoenstypes.

MAKE-UP PASPOORTEN
De make-uppaspoorten kunnen aan het standaardpaspoort toegevoegd
worden of kunnen gebruikt worden voor een apart make-up advies.
Je kan er op aanduiden hoe je de klant hebt opgemaakt en wat je hebt
gebruikt. Verder staat er ook een kleurengamma in voor de klant.
Beschikbaar voor de 4 seizoenstypes in plastic mapje.
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LUXE KLEURENPASPOORTEN HEREN
In elk paspoort zitten 32 stoffen kleurstalen met kleurnamen die overeenstemmen
met de drapingdoeken. Opgedeeld in lichte en neutrale kleuren, basiskleuren en
accentkleuren. Naast elke kleur staan vakjes om aan te duiden of het een topkleur of
combinatiekleur is. Zo maakt u het de klant duidelijk om een mooie garderobe samen
te stellen.
Afgestemd op de mannen zijn de paspoorten uitgebreid met gedrukte voorbeelden
van kostuum- en hemdenstofjes, alsook voorbeelden van accessoires zoals dassen,
ceintuurs, horloges, schoenen en brilmonturen. Telkens voor zakelijke en casual
kleurcombinaties.
Tevens staan er ook de meest essentiële stijltips in voor mannen.
Met dit paspoort kan u de man een compleet kleur- stijl en imagoadvies geven.
In zwart semi leder sluitbaar etui.

WERKMATERIALEN

STIJLPASPOORT MET FIGUURTYPEKAART
De paspoorten zijn te personaliseren omdat per figuurtype probleemzones, maten en
kenmerken genoteerd kunnen worden. Daarnaast staan er praktische tips in die de klant
helpt om totale harmonie te bereiken binnen haar figuurtype. Realistische stijltips voor
elke probleemzone, aangevuld met een persoonlijke figuurtypekaart.
Elk stijlpaspoort bevat 1 figuurtypekaart, je bestelt de stijlpaspoorten dus per type dat je
nodig hebt.
Te verkrijgen 6 verschillende figuurtypes:
(Y, H, A, 8, X en O).

WERKMATERIALEN

WORKSHOPBOEKJES

SEIZOENSKLEUREN

WINTER :
• koele kleuren
• grote contrasten
• zuivere kleuren

De nieuwe workshopboekjes (doeboekjes) KLEUR of STIJL zijn bedoeld als handouts
om aan je deelnemers te geven. Zo kan elke deelnemer zijn persoonlijke kenmerken en
advies noteren en krijgen ze dus een informatief aandenken mee.
Mooi geïllustreerd en zeer handig om te gebruiken bij je workshops KLEUR of STIJL.

workshop
ZOMER :
• koele kleuren
• weinig contrasten
• zachte subtiele kleuren

KLEUR

KLEURKENMERKEN
+ geel = warm

WINTERTYPES: hebben een contrastrijke uitstraling
• Huid: porselein, roze, neutraal beige, gebruind
• Ogen: grijsblauw, groenbruin, bruin, zwartbruin
• Haar: donkerbruin tot zwart, zilvergrijs

KOELE kleuren

WARME kleuren

LICHTE kleuren

DONKERE kleuren

HELDERE kleuren

GEDEMPTE kleuren

Voor DAMES en HEREN
HERFST :
• warme kleuren
• rijk en donker
• gemengde, gebroken kleuren

ZOMERTYPES: hebben een zachte uitstraling
• Huid: teer roze, rozig beige, beige
• Ogen: blauw, grijsblauw, grijsgroen, hazelnoot
• Haar: asblond, middenasblond tot asbruin, grijs

winter

zomer

lente

herfst
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Formaat: A5 foldertje van 4 pagina’s.
Minimum afname = 10 stuks
Je kan ook mixen vb. 5 kleur en 5 stijl.
Of elk ander aantal meer dan 10 stuks.

PERSOONLIJKE KENMERKEN

+ blauw = koel

LENTE :
• warme kleuren
• licht en teer
• levendig en helder

EEN AANTAL VRAAGJES VOORAF

LENTETYPES: hebben een jeugdige uitstraling

•

Welke kleur kies je het gemakkelijkst wanneer je gaat shoppen?

• Huid: licht ivoor, goudbeige, soms veel sproetjes, blozen

.........................................................................................................................

• Haar: lichtblond, goudblond tot goudbruin, roodharig

•

Welke kleur kies je bijna nooit?

•

Welke haarkleur had je als kind?

• Ogen: helder blauw, groen, goudbruin en grijsgroen

.........................................................................................................................

HERFSTTYPES: hebben een warme uitstraling

.........................................................................................................................

• Huid: bleek, licht tot donker beige, goudbruin

•

Kleur je jouw haar?

•

Bruin je gemakkelijk?

•

Krijg je makkelijk sproetjes?

• Ogen: bruin, groen/olijfgroen, petrolblauw

.........................................................................................................................

• Haar: van middenbruin tot kastanjebruin,
roodbruin, goudblond, dof grijs

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

KLEDINGSTIJLEN
Klassiek

Opvallend
gestyleerd
excentriek
design
gesofisticeerd
mondain

tijdloos
formeel
professioneel
sober
gereserveerd

workshop

Natuurlijk

STIJL

Sportief
stoer
comfortabel
alternatief
functioneel
landelijk

speels
creatief
vintage
jeugdig
trendy

OPMETINGEN

Lengte

........

BASISREGELS VOOR FIGUURTIPS

cm

Rechte lijnen
1.

Schouderomtrek ......... cm

DRESS CODES

Borstomtrek

•

Jouw naam:

Tailleomtrek

......... cm

Heupomtrek

......... cm

2.

1.

...........................

•
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Business Formal

Business

Diagonale lijnen
1.

Polsomtrek

......... cm

Enkelomtrek

......... cm

JOUW
BIJZONDERE
AANDACHTSPUNTEN
Business Casual
Smart Casual
Casual
Urban
•

Horizontale lijnen verkorten, verbreden
en verdikken.
Gebruiken bij:
te groot, te slank, ...

2.

Jouw figuurtype:
...........................

Verticale lijnen verlengen, versmallen
en verslanken.
Gebruiken bij:
te klein, te zwaar, ...

......... cm

1.

LANG EN SMAL

Diepe schuine lijnen versmallen.
Gebruiken bij:
korte brede hals, brede schouders,
rond vol gelaat, bovenaan zwaar, ...

2.

RECHTHOEKIG

ATLETISCH
Verhoudingen

Ondiepe schuine lijnen verbreden.
Gebruiken bij:
lange hals, smalle schouders,
lang gelaat, bovenaan tenger, ...

2.

GEBLOKT

AFGEROND

ROND

.........................................................................................................................

Onderbreking boven of onder de middellijn.

•

.........................................................................................................................

Laat het bovenlichaam korter of langer lijken.
Laat de benen langer of korter lijken.

•

.........................................................................................................................

1.

•

.........................................................................................................................

JOUW PERSOONLIJK ADVIES
•

.........................................................................................................................

•

.........................................................................................................................

•

.........................................................................................................................

•
•

korter bovenstuk verlengt
Gebruiken bij:
kleine gestalte, korte benen

2.
1.

2.

Contrasten

langer bovenstuk verkleint
Gebruiken bij:
grote gestalte, lange benen

Grote contrasten verkleinen.
Lichte kleuren vergroten.
Donkere kleuren verkleinen.
Gebruiken bij:
draag lichte kleuren waar je slank bent,
draag donkere kleuren waar je te zwaar bent

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1.

EXTRA TIPS
•

subtiele bedrukkingen verdoezelen contouren

•

grovere stoffen, stoffen met structuur creëren volume

•

glanzende stoffen accentueren, matte stoffen verdoezelen

•

draag een rechte snit bij rechte lichaamsdelen en een soepele waar je rondingen hebt

•

breng je lichaam in balans

2.

draag kleuren met dezelfde kleurdiepte
om langer en slanker te lijken

Proporties
Klein lijkt nog kleiner naast groot.
Groot lijkt nog groter naast klein.
fijn bij fijn
medium bij medium
zwaar bij zwaar

gebruiken bij:
bedrukkingen, details, juwelen, tassen en
alle andere accessoires.

PRESENTATIEMATERIALEN

SET STIJLILLUSTRATIES ( A3 figuurtypes + 2 x A3 stijlimpressies + A3 gezichtsvormen )
Deze panelen zijn ideaal om te gebruiken als presentatiemateriaal bij workshops, lezingen of andere evenementen. Ze zijn vervaardigd uit lichtgewicht materiaal en zo
dus zeer handig om mee te nemen op verplaatsing. U kan ze ook gebruiken om uw werkplaats aan te kleden en te gebruiken bij uw consultaties.
Een professionele uitstraling van uw bedrijf volgt en zorgt meteen voor een goede indruk bij uw klanten.

FIGUURTYPES

STIJLIMPRESSIES

GEZICHTSVORMEN

A3 pancarte met de 6 figuurtypes.
Ook apart te verkrijgen.

2 x A3 pancarte met een collage van de 4 stijlen.

A3 pancarte met 8 gezichtsvormen.
Ook apart te verkrijgen.

Romantisch - Delicaat
Sportief - Naturel
Klassiek - City
Extravagant - Dramatic

PRESENTATIEMATERIALEN

FIGUURTYPES HEREN

GEZICHTSVORMEN HEREN

A3 pancarte met 6 figuurtypes voor mannen.

A3 pancarte met 8 gezichtsvormen voor mannen.

Deze panelen zijn ideaal om te gebruiken als presentatiemateriaal bij
workshops, lezingen of andere evenementen. Ze zijn vervaardigd uit
lichtgewicht materiaal en zo dus zeer handig om mee te nemen op
verplaatsing.
U kan ze ook gebruiken om uw werkplaats aan te kleden en te gebruiken
bij uw consultaties.
Een professionele uitstraling van uw bedrijf volgt en zorgt meteen voor
een goede indruk bij uw klanten.

PRESENTATIEMATERIALEN

PRESENTATIEPANELEN KLEURTYPES V/M
Set van 4 panelen te verkrijgen voor dames en heren.
Overzicht per seizoenstype met collages van verschillende kleurtypes, de seizoenskleuren, make-up- en haarkleuren, stijlimpressies, kostuum- en hemdenstoffen en
accessoires.
Vervaardigd uit lichtgewicht materiaal A3 formaat, handig om mee te nemen op verplaatsing voor workshops, presentaties of andere evenementen.
U kan ze ook gebruiken om uw werkplaats aan te kleden en te gebruiken bij uw consultaties.
Een professionele uitstraling van uw bedrijf volgt en zorgt meteen voor een goede indruk bij uw klanten.

PRESENTATIEMATERIALEN

FLIPOVER A3
Te gebruiken als visueel ondersteunend materiaal om de consultatie of
workshop te verhelderen. Een verhaal komt tot stand bij elke sheet die
omgedraaid wordt en zo verlies je nooit je rode draad in je presentatie en
wordt de materie voor de klant of toeschouwers zeer duidelijk.
Te verkrijgen:
flipover KLEUR (recto, 20 x A3 sheets)
flipover STIJL (recto, 20 x A3 sheets)
flipover KLEUR - STIJL - MAKE-UP (recto-verso)
flipover PARFUM persoonlijkheid (recto)
flipover KLEDINGPERSOONLIJKHEDEN (recto)
De volledige flipover KLEUR - STIJL - MAKE-UP is dubbelzijdig gevuld,
wat maakt dat hij zeer handig is in gebruik.
Ook digitaal te verkrijgen.

FIGUURTIPS • TIPS KAPSELS & ACCESSOIRES
Te gebruiken als visueel ondersteunend materiaal om de stijlconsultatie of workshop te verhelderen.
Te verkrijgen in:
- flipover A3 (recto, 20 x A3 sheets)
- map A4 dubbelzijdig gevuld (2 x 20 sheets)
- digitaal (20 slides)
Zo krijgen uw klanten meteen een duidelijk overzicht van alle kledingtips voor eventuele probleemzones
en een duidelijk advies voor kapsels en accessoires voor hun gezichtsvorm.

PRESENTATIEMATERIALEN

KLEURENWIELEN

GEZICHTSFRAMES SEIZOENSKLEUREN

Deze 4 kleurimpressies van 21 kleuren voor de 4 seizoenen zijn zeer multifunctioneel.
Handig om er allerlei creatieve dingen mee te doen rondom kleur tijdens je workshops
of groeps- en individuele analyses.
Diameter 20 cm, geplastificeerd ter bescherming.

Dit set van 4 gezichtsframes (4 seizoenen) geven de klant een indruk van welke kleuren hen
flatteren en welke minder.
Een totaalbeeld dat in harmonie is, sluit het beste aan bij het kleurkarakter van de klant.
Je kan deze gebruiken tijdens je snelle analyses in winkels of bij je workshops.

SALONBENODIGDHEDEN
HAARBAND
In elastische badstof met velcro sluiting.
Wasbaar.

DRAAGBARE DAGLICHT SPIEGEL

ANALYSE TUNIEK VOOR DE CONSULENTE
Om een neutrale achtergrond te creëren tijdens je analyse.
Verkrijgbaar in korter en langer model.

AFDEKSCHORTJE
Om de kleding van de klant tijdens de analyse af te dekken.

Deze nieuwe lichtgewicht spiegel met daglicht
verlichting kan je gebruiken in een omgeving waar je
niet over het juiste licht beschikt of als het te donker is.
In de daglicht spiegel zit een geïntegreerde standaard
waarmee de spiegel eenvoudig versteld kan worden
in een andere hoek. Ook is de spiegel eenvoudig op
te hangen. Hij kan op een tafel staan met uitklapbare
steun of in je werkruimte aan de muur bevestigd
worden.
Een op maat gemaakte draagkoffer met of zonder
schouderband is ook verkrijgbaar. De koffer is extra
handig voor wanneer u de spiegel op locatie nodig heeft. De schouderband kan eenvoudig
worden gemonteerd en is in lengte verstelbaar.
Afmetingen: 54.5 x 49.8 x 4.7 cm
Afmetingen spiegel: 42.7 x 38.2 cm
Gewicht: 2,8 kg

