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SOLO INDUSTRIES RICHT ZICH ALS 
DISTRIBUTEUR VAN VIJF PROFESSIONELE 
HAARVERZORGINGSMERKEN EXCLUSIEF OP 
EEN SAMENWERKING MET PROFESSIONELE 
KAPSALONS.

WAAROM KIES JE VOOR 
SOLO INDUSTRIES?

• Exclusieve samenwerking   
 met professionele    
 kapsalons (geen groothandels)

•  Met 5 professionele merken een   
 uitgebreid assortiment aan   
 producten

•  Meer dan 35 jaar ervaring op zowel  
 technisch als commercieel vlak

•  Uitgebreide educatie    
 mogelijkheden

•  Pick en mix mogelijkheid tussen  
 de merken

•  Ruime marges

•  Snelle levering

•  24/7 technische ondersteuning
 via Whatsapp

•  Flexibiliteit, bereikbaarheid en   
 stabiliteit

•  Gunstige startorders 

SOLO INDUSTRIES IS 
DISTRIBUTEUR VAN DE 
MERKEN NOOK, BEHAIR 
N\O CREATIVE HAIRCARE, 
FUNKY EN GENTS. 

Ons assortiment bestaat uit een uitgebreide 
collectie producten, waarbij een belangrijk 
punt is dat we niet aan groothandels leveren 
en dus salon exclusief zijn. Je hebt als klant 
geen afnameverplichting, en wij bieden een 
unieke ‘pick and mix’ mogelijkheid tussen de 
merken.

Een professionele samenwerking tussen 
vakmensen is een absolute voorwaarde om aan 
de wensen van consumenten te voldoen. Onze 
collega’s en salonconsultants staan jou als 
professional daarom graag ter zijde met advies 
over onze merken en de samenstelling van het 

productenpakket. Ook bieden we technische 
ondersteuning op structurele basis. Naast 
professioneel advies op zowel commercieel als 
technisch vlak adviseren wij ook graag over 
creatieve kleur- en kniptrainingen.



ONZE EDUCATIE RUIMTE
SOLO INDUSTRIES BIEDT UITGEBREIDE 
EDUCATIEMOGELIJKHEDEN.
In ons hoofdkantoor in Breda beschikken we over een ruime educatieruimte op de eerste 
verdieping van het pand. Deze ruimte bestaat uit drie delen. We hebben een showroom waar 
alle merken gepresenteerd staan en een uitgebreide ruimte met keuken faciliteiten. Daarnaast 
hebben we een studioruimte met groot scherm en podium waar de trainingen verzorgd worden. 
Aangesloten aan deze ruimte bevindt zich een salon voorziening met wastafels en werkplekken. 
Het kantoor is prima bereikbaar met voldoende gratis parkeergelegenheid op het eigen terrein.

EDUCATIE 
PROGRAMMA.

13 FEBRUARI 2023
CURL CUTTING TECHNIQUE LEVEL 1 
DOOR EDITH VAN OERS KARST
Kosten: €195,- inclusief lunch en certificaat 
(exclusief dollhead)

13 MAART 2023
KLEURADVIESTRAINING: CONTRAST & 
FACE SHAPES - DOOR JUDITH DE RIDDER
Kosten: €250,- inclusief lunch en certificaat

17 APRIL 2023
FOIL TECHNIQUES - DOOR INDYRA VAN 
GASTEL & KIM VAN DEN BOOGAARD
Kosten: €195,- inclusief lunch en certificaat

8 MEI 2023
GROEIKRACHT 
DOOR ERIK SWABEDISSEN
Kosten: €275,- inclusief lunch en certificaat

19 JUNI 2023
CURL CUTTING TECHNIQUE NEXT LEVEL 
DOOR EDITH VAN OERS KARST
Kosten: €195,- inclusief lunch en certificaat
(exclusief dollhead)



N\O is your
boutique

salon
brand.

NATURAL
Natuurlijke ingrediënten, geselecteerd op basis van 
wetenschap over effectiviteit en geschiktheid van elk 
van deze ingrediënten om aan specifieke haarbehoeften 
te voldoen. Onze formules werken in een synergetische 
mix op basis van deze specifieke actieve ingrediënten. 
De complete formules zijn met zorg ontwikkeld om 
gerichte prestaties en werking op het haar te bereiken. 
Elk ingrediënt helpt het ander om het beste te 
functioneren.

ORIGINAL
Originele creaties, gecreëerd door professionele kappers 
die ambacht en het vakmanschap hoog in het vaandel 
hebben staan. Met hun vakkennis en expertise gebruiken 
zij de juiste producten om de klanten te voorzien van 
een kapsel dat het persoonlijke karakter van de klant tot 
uiting brengt, en aansluit op de laatste trends.

•  Compact assortiment
•  Natuurlijke haarverzorging
•  100% vegan
•  Natural colorizer – resorcinol, 
 ammonia en PPD vrij
•  Original colorizer – metallics  
 & fashion shades
•  Unieke color conditioners op  
 maat
•  Natuurlijke allergie vrije   
 parfums
•  Vrij van SLS, SLES, parabenen,  
 siliconen en microplastics
•  Refill systeem
•  Jaarlijkse creatieve   
 trendcollectie
•  Made in Italy



Het doel is om de schoonheid en 
het natuurlijke welzijn van zowel 
haar als hoofdhuid te behouden en 
te verbeteren met professionele 
producten die zijn gemaakt met ethiek 
en verantwoordelijkheid, gebaseerd 
op een respectvolle ‘Natuur & Persoon’ 
balansrelatie.

We zoeken een meer concrete dialoog 
met de natuur omdat we ons ‘eco-
inspired’ voelen. Nook heeft een uitgebreid 
productassortiment met verschillende 
productlijnen om aan iedere wens of 
haarbehoefte te kunnen voldoen. Alle 
producten kenmerken zich door biologische 
natuurlijke ingrediënten en zijn vrij van 
schadelijke stoffen zoals SLS, SLES, 
parabenen en siliconen.

•  Breed productassortiment
•  Eco-inspired
•  Natuurlijke haarverzorging
•  The Origin Color – PPD vrij
•  The Virgin Color – Ammonia & PPD vrij
•  The Smart Color – 10 minuten kleurlijn
•  Assortiment voor haar- en   
 hoofdhuidproblemen
•  Vrij van SLS, SLES, parabenen en  
 siliconen
•  Verantwoorde productverpakkingen
•  Plastic vrije soap bars
•  Jaarlijkse trendcollectie
•  Made in Italy

‘WIJ GELOVEN IN DE SCHOONHEID 
VAN EENVOUD. IN DE HARMONIE VAN 
ELEMENTEN. IN DE BALANS TUSSEN 
MENS EN NATUUR’. 



EEN TRADITIONEEL EN MANNELIJK KAPSEL 
VRAAGT OM EEN STEVIGE HOLD EN DE JUISTE 
DOSIS FLEXIBILITEIT. 
Veel kappers vinden het lastig om daarvoor de juiste producten te vinden. Dankzij onze 
jarenlange ervaring weten wij precies aan welke eisen styling producten exclusief voor salons 
moeten voldoen. Een glanzende of juist een matte look, just-out-of-bed of een klassieke, 
ingeschoren scheiding: er is altijd een product van Gents dat het mogelijk maakt. 

• Styling assortiment
• Gerichte verzorgingsproducten
• Compacte productlijn
• Waxen met inhoud van 150ml

FUNKY vindt haar oorsprong in 1995 en is 
voor de her-introductie van 2018 volledig vrij 
van parabenen gemaakt, geheel naar wens 
van de kapper van nu. FUNKY is volledig vrij 
van kleurstoffen en heeft een naturel textuur. 
Ook de geuren van de stylingproducten zijn 
subtieler en gelaagder geworden. FUNKY 
is de stylingslijn die zich kenmerkt door 
uitsluitend creatieve producten met een sterk 
eigen karakter. De lijn bestaat dan ook uit 
zeer gewaardeerde producten voor de echte 
sophisticated youngster.

• Styling assortiment
• Compacte productlijn
• Vrij van kleurstoffen en parabenen
• Geschikt voor zowel salons als ZZP



SYLC

De producten kenmerken zich door formules met een synergie van drie technologisch 
geavanceerde ingrediënten: kaviaar, keratine en collageen. Technologisch onderzoek heeft het 
mogelijk gemaakt om met deze ingrediënten een systeem te creëren dat de gezondheid en 
schoonheid van het haar kan garanderen. 

BINNEN HET SYLC ASSORTIMENT 
BIEDEN WE OOK STYLINGTOOLS 
VAN HET MERK PERFECTBEAUTY, 
EN BIEDEN WE OOK PRAKTISCHE 
PRODUCTEN ZOALS NITRIL 
HANDSCHOENTJES EN
WEGWERPHANDDOEKEN. 

WIJ VERTELLEN GRAAG MEER 
OVER ALLE MOGELIJKHEDEN!

OM DE ZZP-KAPPER OOK VAN DIENST 
TE KUNNEN ZIJN BIEDEN WE HET 
PROFESSIONELE MERK BEHAIR MET EEN 
COMPACT PRODUCTASSORTIMENT.

• Compact product assortiment
• Bijzondere 12 minuten kleurlijn –   
 ammonia en PPD vrij
• Formules verrijkt met collageen,   
 kaviaar en keratine
• Volle en rijke verzorgingslijn
• Uitgebreid assortiment technische   
 producten
• Geschikt voor de ZZP-kapper
• Made in Italy

S O  YO U  L I K E  C O S M E T I C S
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