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FLOTT HÅR 
MED GOD 
SAMVITTIGHET

Bæredyktig og sosialt ansvar blir stadig viktigere - i alle aspekter 
av vårt liv. Det gjelder også produkter som vi pleier og styler håret 
med. Hos Frends mener vi at du skal ha flott hår med god og 
grønn samvittighet. Derfor er bæredyktighet en integrert del av 
vår filosofi. Vi har et helt naturlig ansvar for å tenke og agere på 
bæredyktig vis og gjøre valg som er sosialt ansvarlige – både i et 
lokalt og globalt perspektiv.
Vi streber for å tenke og handle så grønt som mulig. Derfor har et 
samarbeid med HH Simonsen vært essensielt,
da de designer el-artikler med et lavt watt forbruk som sparer 
strøm, uten at det går på kompromiss med kvalitet. 

Et av deres seneste initiativer har vært å fjerne et lag av lakk og
fargepigmenter på overflaten av en rekke av deres varmeverktøy.
El-artiklene har nå i stedet en lekker, matt finish, som allerede er 
en del av det eksisterende designet. 
Et valg som ikke bare sparer miljøet i produksjonen, men som 
også vil komme godt igjen når de en dag om mange år skal 
gjenbrukes.
Og sånn fortsetter de. De utvikler seg og arbeider for å gjøre
produktene og produksjonen grønnere og grønnere. Derfor er 
katalogen som du sitter med i hånden nå, også
printet på Svanemerket og FSC-sertifisert papir – naturligvis.

Hold øye med dette lille merket, 
som igjennom katalogen 
fremhever flere av våre 
bæredyktige initiativer. G
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DU FÅR HELT SIKKERT IKKE  
BRUK FOR DET, MEN...
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HH SIMONSEN GIR AUTOMATISK 5 ÅRS GARANTI PÅ EL-ARTIKLER TIL DINE KUNDER

HH Simonsen produserer kun produkter av høy kvalitet og av de beste materialer. Det betyr at du og dine kunder kan 
forvente å ha glede av dem i lang tid. Husk å minne dine kunder om å ta vare på den originale kjøpskvitteringen når du 
videreselger varmeverktøy fra HH Simonsen.

OBS: Den utvidede garantien gjelder ikke våre hårfønere.

FLOTT HÅR 
MED GOD 
SAMVITTIGHET
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PLUGG INN KREATIVITETEN DIN 

Da HH Simonsen ble grunnlagt, satte de seg et mål: Å utvikle et sortiment av 
professionelle varmeverktøy, som følger trendene i frisørbransjen og få til en god 

pris. Det krever hardt arbeid når de samtidig stiller meget høye krav til produktenes 
funksjonalitet, holdbarhet og sikkerhet. Derfor tillater vi i Frends oss også å være 

både tilfredse og stolte over de resultatene, som du kan se på de neste sidene.
 

”Varmeverktøy” er egentlig ikke et navn som gir kategorien ære, for i virkeligheten er 
det jo kreativitetens redskaper vi snakker om  – enten det gjelder stylere eller fønere.

 HH Simonsen har en serie av produkter som er utstyrt med den nyeste teknologi, 
som beskytter og pleier håret og ikke minst setter din kreativitet fri, 

så du kan skape et topp professionelt resultat for dine kunder. 

Du kan blandt annet lese om den oppdaterte ROD VS9, som med sin S-formede 
design gir bløte, bølgede ’beach curls’ på få sekunder, samtidig som at den passer 

godt på håret. Blandt årets nyheter er også XS Dryer, som med sine 430 gram ikke tar 
mer plass enn en hårbørste – men som har power og teknologi til å sikre deg lekkert 

hår, uansett hvor du er.

VARMEVERKTØY
FOKUS

[ VARMEVERKTØY ]
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 BEST-
SELGER

FOKUS
EKSEPSJONELL YTELSE FOR  
UTGLATTING ELLER KRØLLING

True Divinity MK2 er et eksklusivt og skånsomt 
stylingjern med et lekkert design. 
Overflaten på varmeelementet har en ‘triple powder 
coating’ med keramisk overflate, titanium, teflon, 
naturlige oljer og turmalin. Varmeelementene er bakt 
mellom hver behandling - hvilket skaper en ekstra 
hardhet og glatthet i platene - for å sikre maksimal 
glatteevne, mindre friksjon og mindre skade på håret - 
uansett temperatur. Aluminium-basen er oppdatert for 
å skape ett så holdbart produkt som mulig. 
True Divinity MK2 er utviklet i samarbeid med 
ledende frisører og utstyrt med den nyeste teknologi 
for å sikre en fantastisk kvalitet. 
Produktene  er produsert og testet etter høyeste 
sikkerhetskrav.

[ VARMEVERKTØY ]
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BEAUTY  
MEETS SCIENCE

[ Turmalin: Genererer negative ioner, som motvirker frizz og beholder fukten i håret ]

[ Keramiske plater: Sikrer hardhet og lang holdbarhet] 

[  Titanium: Gir en hard overflate - du får mer enn 250.000  
trekk gjennom håret uten skade på platene ]

[ Teflon: Skaper en mykhet i håret, så hårprodukter ikke samler seg ]

[  Naturlige oljer: Opprettholder hårets naturlige fuktighet ]

BLI KLOKERE PÅ HVERT ELEMENT I BEHANDLINGEN  
MED VÅR NYE ALUMINIUMSPLATE:

Hos Frends arbeider vi konstant for å ta hårstyling til det
neste nivået. HH Simonsen innoverer og utvikler stadig nye produkter. 
Ved kontinuerlig å raffinere deres eksisterende linje, sikrer de at alt 
er oppdatert og matcher de seneste teknologiske utviklingene. 
Den siste tiden har de arbeidet med å gjøre varmeverktøyene 
enda sterkere - og enda bedre for ditt hår. 
Vi i Frends ser frem til å dele alle nyheter med dere!



[ VARMEVERKTØY ]
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IONIC BONDING 
TECHNOLOGY

MATTE SURFACE
3 COATINGS

TECHNOLOGY 
CHIP
BS84C

BEAUTY  
MEETS SCIENCE NY UTVIKLET CHIP

Alle våre varmeverktøy vil fremover inneholde en utviklet 
chip (BS84C), som er designet til å reagere hurtig og lett 
på temperaturendringer og gir varmetilpasning en helt ny 
dimensjon. Chip’en reagerer på den minste berøring av din 
finger på temperaturpanelet og monitorerer temperaturen flere 
hundre ganger i sekundet - så temperaturen tilpasses 
hurtigere enn du kan blinke. Vår “Watchdog”timer sikrer at 
våre varmeverktøy går i ‘sleep mode’ etter 60 minutter.

NYE ALUMINUMSPLATER 
Enda en oppdatert feature av overflaten på våre varmeele-
menter som har en ‘triple powder coating’ med 
keramisk overflate, titanium, teflon, naturlige oljer og turma-
lin. Varmeelementene er bakt mellom hver behandling - hvilket 
skaper en ekstra hardhet og glatthet i platene for å sikre 
maksimal glatteevne, mindre friksjon og mindre skade på 
håret - uansett temperatur. Vi har også oppdatert 
aluminiumbasen for å skape et så holdbart produkt som mulig.

NY MATT OVERFLATE
Mange av våre verktøy har eliminert den skinnende 
lakkoverflaten for å minske påvirkningen på vårt miljø. 
Dette gir den nye matte overflaten. Overflatene er utviklet 
med førende teknologisk forskning og består av tre coatings.
De gir våre varmeverktøy best mulig holdbarhet samtidig 
som de lar håret gli lett igjennom både krølle- og glattejern. 
På den måten er våre varmeverktøy det helt riktige valget-  
både for ditt hår og for miljøet.

'IONIC BONDING' TEKNOLOGI
Vår Ionic Bonding Technology er det som gjør 
HH Simonsens fønere helt unike. Når du tørker ditt hår, 
bærer luftstrømmen fra føneren ioner, som interagerer 
med overflaten på ditt hår. Kort sagt fjerner negative ioner 
ladning, og positive ioner tilfører det - og det påvirker hårets 
kvalitet. Vår Ionic Bonding Technology binder negative og 
positive ioner sammen, som skaper et beskyttende lag over 
håret, som nøytraliserer statisk elektrisitet - og etterlater 
håret sunt, glatt og skinnende. 

OPPDATERTE VARMESENSORER 
Alle våre varmeverktøy har den unike HH Simonsen Heat Zone 
Technology, som konstant måler temperaturen på verktøyets 
overflate. Denne informasjonen blir sendt til en innebygget 
mikrocomputer, som automatisk fine-tuner temperaturen, så 
den alltid matcher nøyaktig hva den er innstilt til - for å skåne 
ditt hår for skade. Du kan altså nyte en enda bedre opplevelse, 
da våre varmeverktøy også har fått oppdaterte varmesensorer, 
som gjør temperaturjusteringer enda hurtigere - og er enda 
bedre for ditt hår.
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Myke krøller som sender tankene mot sommer- og strandliv, er en 
tidløs look. Krøllene skal være definerte, men også se uformelle 
og naturlige ut - og det er nettopp de krøllene, som Rod VS9 er 
perfekt til. Rod VS9 er lett, slank og enkel å bruke - og er skapt til 
å beskytte fint, skandinavisk hår mens det krølles. Krøll enkelte 
seksjoner av håret eller gå all-in og krøll hele håret. Rod VS9 sikrer 
de perfekte ’beach-curls’ hver eneste gang!  

ROD VS9  
Ingenting sier sommer som dager på stranden-  myke, lekre 

’beach-waves’. Lette bølger, som faller perfekt i alle lengder, og gjør det 
silkemykt og blankt. Få teksturen på få sekunder med vår VS9.  

EASY BREEZY 

[ Close-up ]
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OPPLEV  VÅRE MEST POPULÆRE 
VARMEVERKTØY I HELT NYTT DESIGN. 

HH Simonsen har gjennomtenkt og raffineret deres design 
og Frends tilbyr nå en rekke av deres varmeverktøy i en 
eksklusiv, matt utgave. 

 

Overflatene er utviklet med førende teknologisk forskning 
og består av tre coatings, som gir verktøyene best mulig 
holdbarhet samtidig med at de lar håret gli lett over og igjennom 
både krølle- og glattejern. 

 

I designprosessen bak de nye overflatene har de også utelatt  
bruken av skinnende lakk, for å minske belastningen av vårt 
miljø. 

 

På den måten er HH Simonsen verktøy det riktige valget - 
både for ditt hår og for miljøet. 

NY MATT 
OVERFLATE

HELLO 
MATTE
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5 ÅRS 
GARANTI

[ Trippelcoatede keramiske overflater 

med teflon, oljer og turmalin ]

[ Black ]
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TRUE DIVINITY MK2

–  Touch-temperaturinnstilling  
160-230° C

– Klar på mindre enn 10 sekunder

– 3 meter ledning
– ‘Sleep mode’-funksjon
–  Trippelcoatede keramiske overflater 

med teflon, oljer og turmalin

ET EKSKLUSIVT OG INNOVATIVT
STYLINGJERN SOM KOMBINERER

 DESIGN OG KVALITET.

Varenummer 656003



[ VARMEVERKTØY ]

[ Inkl. luksus heatcover ]

[ 1,5” bred ]

[ Temperatur fra 80-230° C ]

[ Inkl. beskyttelse for 
oppbevaring ]

[ 1” bred ]

[ Ny matt overflate ]

[ Temperatur fra 80-230° C ]

 INFINITY STYLER  INFINITY SALON PRO STYLER 

–  Oppdatert software: Intelligente 
sensorer i platene sikrer alltid den 
valgte temperaturen

– Touch-temperaturinnstilling 80-230° C
– Hurtig oppvarming (5 sekunder)
– Automatisk 'sleep mode'-funksjon
–  Trippel titanium-coatede plater med

   oljer og turmalin
–  Memory-funksjon til fint, medium og 

kraftig hår
– Fare Infrared-teknologi
– Strømforsyning som fungerer både i  
   Europa og USA (110V-240V~)

–  Oppdatert software: Intelligente 
sensorer i platene sikrer alltid den 
valgte temperaturen

– Touch-temperaturinnstilling 80-230° C
– Hurtig oppvarming (5 sekunder)
– Automatisk 'sleep mode'-funksjon
–  Trippel titanium-coatede plater med 

oljer og turmalin
–  Memory-funksjon til fint, medium og 

kraftig hår
– Fare Infrared-teknologi
– Strømforsyning som fungerer både i  
   Europa og USA (110V-240V~)

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

NOURISHING STYLER KERATIN FUEL TIL NOURISHING STYLER 

–  Pleier og gjenoppbygger håret, mens 
det styles (fyll på HH Simonsen Keratin 
Fuel)

–  Temperaturjustering: 150-230° C
–  Hurtig oppvarming (klar etter kun 8 

sekunder)

–  Automatisk ’sleep mode’-funksjon
–  Triple Protection og Fare  

Infrared-teknologi
–  3 meter fleksibel ledning

Keratin Fuel er utviklet til effektivt å 
gjenoppbygge hårets keratinnivå og gi 
håret intens næring og pleie, mens du 
styler. 

Håret etterlates sterkere, sunnere og mer 
smidig. Keratin Fuel bør kun brukes med 
Nourishing Styler.

  BEST-
SELGER

5 ÅRS 
GARANTI
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Varenummer 656002 Varenummer 765108

Varenummer 765109 Varenummer 656030

🔁
FYLL PÅ KERATIN FUEL
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ROD VS2 ROD VS3 

ROD VS1 

– Perfekt til lekre spiralkrøller
– Temperaturjustering 110-210° C
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon
– 13 mm-19 mm i diameter 

– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
– Varmebeskyttende hanske 
– 3 meter ledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtak
– Strømforsyning som fungerer både i  
   Europa og USA (110V-240V~)

– Perfekt til levende beach-krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon
–  Strømforsyning, som fungerer i både 

Europa og USA (110V-240V~)

– 12 mm-28 mm i diameter
– Varmebeskyttende hanske
– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
– 3 meter ledning
–  Ergonomisk gummibelagt håndtak

–  Perfekt til mellomstore, klassiske krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon 
–  Strømforsyning, som fungerer i både 

Europa og USA (110V-240V~)

– 19 mm-25 mm i diameter
– Varmebeskyttende hanske 
– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
– 3 meter ledning
–  Ergonomisk gummibelagt håndtak

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI5 ÅRS 

GARANTI

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]
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STYLING IN STYLE

Stylingtrender endrer seg. Det samme gjør dine 
behov og krav til dine stylingredskaper. Det vil 
Frends imøtekomme med RODs – en allsidig serie av 
krølle- og bølgejern, som dekker over elleve 
forskjellige fantastiske stylingjern, som er utstyrt med 
den nyeste teknologien.
 
RODs er utviklet i samarbeid med ledende 
toppstylister for å sikre at de lever opp til den aller 
høyeste standard for kvalitet, funksjonalitet  
og sikkerhet. De nye modellene har individuelle LED-
temperaturinnstillinger på mellom 110 og 210° C, 
hvilket betyr at du alltid kan finne presis  
temperatur, som passer til håret. 
Alle RODs har intelligente sensorer, 
som konstant måler og overvåker 
temperaturen og sikrer at  
den svarer til innstillingen.

ROD STYLINGJERN

Varenummer 656006

Varenummer 656008Varenummer 656007
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ROD VS4 ROD VS5 

ROD VS6 ROD VS7 

– Perfekt til myke krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
–   Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon 
– 25 mm-32 mm i diameter 
– Varmebeskyttende hanske

– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
– 3 meter ledning
–  Ergonomisk gummibelagt håndtak
– Strømforsyning som fungerer både i  
   Europa og USA (110V-240V~)

– Perfekt til krepp med kant
– Temperaturjustering 110-210° C
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Varmebeskyttende hanske 

– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
– 3 meter ledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtak

–  Perfekt til markante bølger og  
beach look

– Temperaturjustering 110-210° C
–   Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Varmebeskyttende hanske

– Strømforsyning som fungerer både i  
   Europa og USA (110V-240V~)
– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
– 3 meter ledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtak

–  Perfekt til klassiske krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
–   Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon
– Strømforsyning som fungerer både i  
   Europa og USA (110V-240V~)

– 33 mm i diameter
– Varmebeskyttende hanske
– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
–  3 meter ledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtak

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

  BEST-
SELGER

5 ÅRS 
GARANTI

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]

[ Close-up ]
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Varenummer 656009 Varenummer 656010

Varenummer 656011 Varenummer 656012
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ROD VS9
Myke, bølgende teksturkrøller sender tankene mot sommer og strandliv. 
Krøllene skal være definerte, men allikevel se naturlige ut – og nettopp det kan 
Rod VS9 skape til perfeksjon. Rod VS9 er lett, slankt og  enkel å bruke – og er 
skapt for å beskytte fint, skandinavisk hår. 
Rod VS9 sikrer deg en lekker strand-look hver gang!

[ Close-up ]

ROD VS9  ROD VS10 

–  Perfekt til beach-krøller 
– Temperaturjustering 110-210° C
– Varmebeskyttende hanske
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin

–  Strømforsyning, som fungerer i både 
Europa og USA (110V-240V~)

– Inkl. beskyttelse for oppbevaring
–  3 meter ledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtak

– Perfekt til levende og tilfeldige krøller
– Temperaturjustering 110-210° C
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon
–  Strømforsyning, som fungerer i både 

Europa og USA (110V-240V~) 

– 13,6 mm-25 mm i diameter
– Varmebeskyttende hanske
–  Inkl. beskyttelse for oppbevaring
–  3 meter ledning
– Ergonomisk gummibelagt håndtak

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]
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Varenummer 656014Varenummer 656013



[ VARMEVERKTØY ]

ROD XXL 

- Perfekt til ekstra langt hår
– Temperaturjustering 110-210° C
– 26- 33 mm i diameter
–  Dobbel keramisk teflon-coated overflate med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon 
–  Automatisk 'sleep mode'-funksjon etter 90 min. 

–  Strømforsyning, som fungerer i både Europa og USA (110V-240V~)
–  Inkl. beskyttelse for oppbevaring 

og varmebeskyttende hanske
– Ergonomisk gummibelagt håndtak
–  3 meter ledning
- Slide- teknologi

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]

5 ÅRS 
GARANTI

ROD VS11 ROD VS12 

– Temperaturjustering 110-210° C
– 38 mm i diameter
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
– Med touch-funksjon 
–  Automatisk 'sleep mode'-funksjon  

etter 90 min. 

–  Strømforsyning, som fungerer i både 
Europa og USA  (110V-240V~) 

–  Inklusiv veske til sikker oppbevaring  
og varmebeskyttende hanske

– Ergonomisk gummibelagt håndtak

–  Perfekt til edgy krøller
–  19 mm (0.75’’) i diameter
–  Temperaturjustering 110-210° C
–  Trippel titanium-coatede overflate  

med oljer og turmalin
–  Med touch-funksjon
–  Inklusiv varmebeskyttende hanske

–  Strømforsyning, som fungerer i både 
Europa og USA 

–  Automatisk 'sleep mode'-funksjon  
etter 90 min. 

–  Inklusiv veske til sikker oppbevaring
– Ergonomisk gummibelagt håndtak

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]

[ Swipe med fingeren for  
å endre temperatur ]
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Varenummer 656015

Varenummer 656017

Varenummer 656016
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Negativt ladede ioner reduserer størrelsen 
på vanndråpene, hvilket øker 
absorberingen inn i hårsekkene og gir 
håret fylde, glans og forhindrer frizz.

Mindre vannmolekyler gjør at håret 
absorberer vannet hurtigere og  
gjør tørketiden kortere.

Dette tilfører også mer fukt til
hårsekken for en pleiende og  
glattende effekt. 

En glatt overflate reflekterer mer  
lys, hvilket får håret til å se mer 
glansfullt ut.

1STEP 2STEP

3ST
EP 4ST

EP

NY IONIC BONDING 
TEKNOLOGI

IONIC BONDING TECHNOLOGY: En av de tingene, som gjør nye XS DRYER helt spesiell er ‘Ionic Bonding’ teknologi. Det lyder noe 
komplisert - men resultatet du får, når du tørker håret ditt med ‘Ionic Bonding’ vil overbevise deg med det samme. Når du tørker håret 
ditt, bærer luftstrømmen fra føneren ioner, som interagerer med overflaten på håret ditt. Kort sagt fjerner negative ioner ladning, og 
positive ioner tilfører det - og det påvirker om håret ditt er frizzy, glatt eller skinnende. Med ‘Ionic Bonding’ teknologi bindes de positive 
og negative ioner sammen til beskyttende ioner, som legger seg over håret i et fintmasket nett av ioner. Når ionene er bundet, arbeider 
de for å nøytralisere statisk elektrisitet i håret og generer en ionisk balanse, som beskytter håret og etterlater det silkemykt. 
Ionic Bonding gjør din føner til et teknologisk vidunder, som gir deg mykt, skinnende og sunt hår - hver gang du bruker den!



 XS DRYER  

SIZE DOESN’T 
MATTER
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[ VARMEVERKTØY ]

 XS DRYER 

[ Ultralett: 430 gram ]

[ Med tilhørende softstyler ]

Liten, men effektiv og sterk føner, som 
beviser at størrelse ikke er avgjørende.  
XS Dryer har aerodynamiske vinger og 
ionisk teknologi, som sikrer en kraftig 
luftstrøm, et frizzfritt resultat og en hurtig 
tørketid!

– Kraftfull 2000 watt motor
– Munnstykke og diffuser medfølger
– Ergonomisk design
– Ionisk teknologi reduserer frizz
– 3 meter fleksibel ledning

 XS DRYER En føner er ikke bare en føner. Det var det kanskje engang - en maskin, som ganske enkelt pustet varm luft  for å fremskynde 
“knusktørt“ hår. Men “knusktørt” hår er hverken flott eller sunt. I dag er historien ganske annerledes,  og din føner er det første steget til 
perfekt hår.

Nettopp derfor er HH Simonsens fønere skapt for å tørke håret på skånsomt vis. Ved å ha flere forskjellige temperaturinnstillinger sikrer man 
at håret ikke blir tørket med for høy varme, reduserer statisk elektrisitet og etterlater håret flott, skinnende og volumiøst.

HH Simonsens nyeste føner er mindre, men ikke mindre sterk. 
Den er en av de sterkeste fønerene HH Simonsen har.

Føneren har 2000 watt, veier kun 430 gram og er samtidig designet i hver eneste detalj til perfeksjon. Fønens spesialdesign sikrer en sterk 
luftstrøm,  ion-teknologi som sørger for en kortere tørketid - og et frizzfritt og skinnende resultat. 
Den er liten nok til å ha med i vesken, til treningssenteret, og weekendtur eller i kofferten på ferie. XS Dryer er din lille hjelper, som sikrer deg 
salong-lekkert hår på et øyeblikk.

Varenummer 765107



 XS DRYER  
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[ VARMEVERKTØY ]

X
S 

D
ry

er
 

[ Kun 430 gram ]

[ Varmesensorer gir
 korrekt temperatur ]

[ Støyreduserende ] [ Wonder Brush ]

[ Kraftfull 2000  
watt motor ]

Korrekt størrelsesforhold 
mellom føner og børste

 XS DRYER 
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En effektiv og stille føner med spesialkonstruert luftstrømsdesign, som yter stor effekt. Luftmengden økes med opp til 25% i 

forhold til tradisjonelle fønere. Compact dryer er skapt for å yte det ypperste innenfor ergonomi, komfort og funksjon, så du kan 

tørke håret ditt – selv når du er på farten.

[ VARMEVERKTØY ]

Compact Dryer Diffuser er en 
spesialdesignet diffuser, som takket være 
de spesielle luftkanaler og dyser sender 
luften ut i en sirkulær ”halo-form”. Det 
sikrer en ensartet og skånsom tørking 
av håret. Diffuseren medvirker også til å 

forme og understøtte især naturlige krøller. 
 Diffuserens todelte design gjør det mulig å 
justere hvor luften sendes, noe som  betyr 
at håret tørkes optimalt uansett lengden 
– og uten overoppvarmning av lengder og 
spisser.

– Kraftfull 2500 watt motor
– Ultralett og ergonomisk design
– Ionisk teknologi minimerer frizz
– Spesialdesignet støysvak motor
– 3 meter fleksibel ledning

–  Designet for å skape en aerodynamisk 
luftstrøm

  BEST-
SELGER

[ Veier kun 450 gram ]

[ COMPACT DRYER ] [ COMPACT DRYER DIFFUSER ]

COMPACT 
DRYER

Varenummer 656001Varenummer 656000
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[ VARMEVERKTØY ]

W
e put functionality, durability and safety 

fir
st

QUALITY COMES  FIRST
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[ VARMEVERKTØY ]

STYLER
MINI

 MIDI VS6 

5 ÅRS 
GARANTI

[ Close-up ]

Varenummer 765106

- Perfekt til krepp med kant
–  Temperatur fra 120 til 200° C
–  Trippel titanium-coatede overflater  

med oljer og turmalin

–  2,7 meter ’soft rubber’  ledning med 
pivot-funksjon

–  Lettvekt
–  Strømforsyning, som fungerer i både 

Europa og USA (110V-240V~) 

[ Close-up ]
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[ VARMEVERKTØY ]

[ Oppdatert modell ]

 MIDI DRYER 

 MIDI STYLER 

Varenummer 656005

Varenummer 656004

Midi Styler er et praktisk og ultralett 
stylingjern, som f.eks. er godt å ha i 
hånden når luggen og småhår skal fikses.  
Og det ovale designet gjør at styleren kan 
brukes til å skape bevegelser i håret.

–  Temperaturjustering mellom  
120 og 230° C

–  Hurtig oppvarming
–  2,7 meter ledning
–  Strømforsyning, som fungerer i både 

Europa og USA (110V-240V~) 

Midi Dryer er en effektiv og overraskende 
stille føner med stor effekt. Så du kan få 
tørket håret, selv når du er på farten.

– 1500 watt
– Sammenleggbar
– To varme- og hastighetsinnstillinger
– 2 meter ledning 

5 ÅRS 
GARANTI

[ Føneren er sammenleggbar ]

[ Reiseføner ]

[ MIDI VS6 ]

5 ÅRS 
GARANTI



EN BØRSTE ER IKKE BARE EN BØRSTE. 
OG HER ER BEVISET.

Før var en børste bare en børste. Den ene lignet den andre, 
og hårbørsten var på ingen måte forfinet. Dens funksjon var å 

børste håret igjennom, og så var det dét. 

I dag er virkeligheten heldigvis en annen. Behovene er 
annerledes – og kravene mye, mye høyere. Vi i Frends vil 
sette standarden høyt, for det krever fantastiske produkter 

for å hjelpe deg til fantastiske resultater. Vi vil ikke bare tilby 
markedets beste børster – vi vil tilby en helt ny generasjon av 

børster!

Hos HH Simonsen har de utviklet deres egen serie av børster. 
For kun på den måten har de full kontroll over kvaliteten i 
alle detaljer. Hver børste er designet spesifikt til bestemte 

hårtyper eller bestemte oppgaver – fra flokeløsing til styling 
og frisering.

Én ting har de til felles: De er en fornøyelse å bruke!

24

[ BØSTER ]

MORE THAN JUST

BRUSHES
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[ BØRSTER ]

AIR

Wonder Brush er skapt til å ta seg godt av hår og 
hodebunn. Den er utstyrt med særlige Smartflex 
børstepigger, som er fleksible og dermed minsker 
risikoen for splittede spisser og knekt hår – og 
minimerer ubehaget med å gre floket hår. Børstens 
særlige 3D-konveks-formede pute er designet for 
å skape optimal effekt uansett hvilken vinkel det 
børstes i. Børstepiggenes myke kulespisser masserer 
hodebunnen og stimulerer blodsirkulasjonen omkring 
hårsekkene.  

Den eksklusive Gloss Brush kombinerer ultrafleksible 
Smartflex børstepigger med ekte villsvinhår, 
som fordeler det sunne og naturlige hårfettet fra 
hodebunnen ut i hvert enkelt hårstrås fulle lengde. 
Det gir et både sunnere, sterkere og mer glansfullt 
hår. Børsten er formet slik at håret samles og redes 
i seksjoner, mens børstepiggenes bløte kulespisser 
stimulerer hodebunnen. Gloss Brush er dessuten 
utstyrt med en bløt 3D-konveks-formet pute, som 
sørger for optimal effekt uansett hvilken vinkel det 
børstes i.  

Det ”luftige” designet lar luftstrømmene passere fritt 
og gir en hurtig og effektiv føntørking, mens håret 
grees igjennom. Air Brush kan redusere tørketiden 
med opp til 35%, og kortere tørketid reduserer 
varmeskader på håret.  
Børsten er varmeresistent, og de fleksible Smartflex 
børstepiggene glir lett gjennom håret, hvilket også 
gjør Air Brush velegnet til flokeløsing av vått hår 
med minimal risiko for brekkasje. 

GLOSS

WONDER
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[ BØRSTER ]

Våre børster fremstilles av sertifiseret tre 
eller ABS-plast, som er mer holdbart enn 
alminnelig plastikk. Alle våre børster er 
pakket i miljøvennlig PET-plast.



27

[ BØRSTER ]

PADDLE WONDER BRUSH

Si farvel til kampen å børste gjennom tykt, vått hår - og 
si hei til vår Paddle Wonder Brush. Vi vet at tykt hår 
trenger en børste som er klar for en utfordring. Og 

nettopp derfor har vi utviklet en børste som er ekstremt 
sterk, men også ganske snill med håret ditt. SmartFlex 

børstepigger beskytter mot splittede spisser og knekt 
hårstrå. Og - best av alt - minimerer ubehaget ved å 

flokeløse vått hår. Hullene på baksiden av børsten tillater 
at vann kan hurtig fordampe, noe som igjen sikrer at det 

ikke fyller seg vann på innsiden av børsten - 
så du kan nyte din børste i lang tid.

PADDLE AIR BRUSH

Paddle Air Brush er designet spesifikt for å børste og 
tørke langt, tykt hår så lett som 1, 2, 3. Unike SmartFlex 
børstepigger reduserer splittede spisser, knekt hårstrå og 
etterlater et sunt og skinnende resultat. Plasseringen av 
børstepiggene er designet for å la luftstrømmen fra en føner 
passere hurtig igjennom håret, så du kan få flott og tørt hår 
på kort tid. Hullene på baksiden av børsten tillater at vann kan 
hurtig fordampe, noe som igjen sikrer at det ikke fyller seg 
vann på innsiden av børsten - så du kan nyte din børste i lang 
tid. Hullene på baksiden av børsten tillater at vann kan hurtig 
fordampe, noe som igjen sikrer at det ikke fyller seg vann på 
innsiden av børsten - så du kan nyte din børste i lang tid.
 

NYHET
AIR FLOW



GLOSS WONDER BRUSHGLOSS AIR BRUSH

Varenummer 765117 Varenummer 765118

[ BØRSTER ]

  AIR BRUSH 

A | B | C | D
[  PADDLE  

AIR BRUSH ]

 A | B | C | D
[ AIR BRUSH ]

 A | B | C | D
[ WONDER BRUSH ]

 A | B | C | D
[ WONDER MIDI  
 BRUSH ]

A | B | C | D
[  PADDLE  

WONDER BRUSH ]

 A | B | C | D

[ GLOSS BRUSH ]

 A | B | C | D

[  GLOSS AIR  
BRUSH ]

BØRSTEOVERSIKT

[ Close-up ] [ Close-up ]

–  Intelligent plassering av børstepiggene 
som gir effektiv separasjon av hårene 

–  Ekstremt fleksible børstepigger 
begrenser hårtap

–  Åpent design gir optimal 
luftgjennomstrømning

–  Ekstra store knopper stimulerer 
hodebunnen

–  Kommer i én standardfarge

–  Kombinasjon av ekte villsvinhår og 
fleksible pigger

–  Børsten er formet, så håret samles og 
grees i seksjoner

- Ekstra store knopper stimulerer  
   hodebunnen

–  Gummioverflate sikrer et godt grep
–  3D-konveks-formet pute, som er formet 

etter hodebunnen 
–  Kommer i en standardfarge

Varenummer 765105

 A | DETANGLE 
–  Eksklusive IntelliFlex® børstehår bøyer seg med håret  

og glir mykt gjennom floker
–  Minimerer smerte og skade i vått eller tørt hår
–  Reduserer skader 

 B | STYLE 
– Gjør det enkelt å style
–  Behagelig å holde, enkel å kontrollere
–  Reduserer skade og frizz

C | MAINTAIN 
–  Holder håret friskt mellom stylinger
–  Idéel til touch-ups på farten
–  Effektive redskaper som holder håret sunt og blankt

D | DRY 
–  Brukes under føning
– Design som sikrer effektiv føning
– Fleksible børstehår som  er skånsomme mot floket hår

28

–  Kombinasjon av ekte villsvinhår og 
fleksible pigger

–  Åpent design gir optimal 
luftgjennomstrømning

–  Varmeresistente børstepigger tåler opp 
til 160 grader

–  Formet etter hodebunnen, så større 

seksjoner av håret løftes
–  Plassering av børstepiggene gir effektiv 

separasjon av hårene
–  Ekstra store knopper stimulerer 

hodebunnen
–Fleksible børstepigger begrenser
  risikoen for knekt hår



[ BØRSTER ]

PADDLE WONDER BRUSH  PADDLE AIR BRUSH 

–  Fleksible Smartflex børstepigger begrenser risikoen for knekt hår
–  Designet for å gli lett og smertefritt gjennom floket hår
–  Ekstra store knopper stimulerer hodebunnen
–  Hullene i børsten får vann til å fordampe hurtigere ved føning
–  Kan brukes i både vått og tørt hår

–  Varmeresistente børstepigger tåler opp til 240 grader
–  3D-konveks-formet pute er designet for å gi optimal børsting fra alle vinkler
–  Perfekt til tørking ved høye temperaturer
–  Huller i børsten får vann til å fordampe hurtigere ved føning

[ Close-up ] [ Close-up ]

[ Rubber Black ] [ Rubber Black ]

[ Kommer i tre 
standardfarger ]

[ Kommer i to 
standardfarger ]

[ Dusty Rose ] [ Dusty Rose ]

[ Dark Grey ]

 WONDER BRUSH & WONDER MIDI BRUSH 

A | B | C | D
[  PADDLE  

AIR BRUSH ]

 A | B | C | D
[ AIR BRUSH ]

 A | B | C | D
[ WONDER BRUSH ]

 A | B | C | D
[ WONDER MIDI  
 BRUSH ]

A | B | C | D
[  PADDLE  

WONDER BRUSH ]

 A | B | C | D

[ GLOSS BRUSH ]

 A | B | C | D

[  GLOSS AIR  
BRUSH ]

BØRSTEOVERSIKT

[ Wonder Midi Brush ]

Wonder Brush og Wonder Midi brush, 
som er en mindre utgave, er skånsom 
mot hår og hodebunn.
De er utstyrt med Smartflex børstepigger, 
som er utrolig fleksibel og beskytter mot 

både splittede spisser og knekt hår – 
og minimerer ubehaget ved å fikse 
floket hår. Piggenes runde knopper 
masserer hodebunnen og stimulerer 
blodsirkulasjonen omkring hårsekkene. 

–  Fleksible Smartflex børstepigger 
begrenser knekt hår

–  Ekstra store knopper stimulerer 
hodebunnen

–  Gummioverflate på de fargede variantene 
sikrer et godt grep

–  3D-konveks-formet pute, som er formet 
etter hodebunnen 

Varenummer 765104

Varenummer:
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Varenummer 765111

Black              765100
Dark Grey       765101
Dusty Rose    765102

Black             765103
Dusty Rose   765110Varenummer:



[ HÅRPRODUKTER ]

KOMPROMISSLØS KVALITET OG PROFESJONELLE  
FUNKSJONER- SKAPT PÅ BAKGRUNN AV 30 ÅRS ERFARING 

 

HH Simonsens hårvoks er utviklet med ekstremt høye ambisjoner. 
Ambisjoner om kreativ styling, fantastiske looks og smarte ideer.  

Vi i Frends kjenner hår. Vi kjenner utfordringene. 
Vi kjenner behovene. Og vi vet hva vi vil ha. 

Vi streber alltid etter den ultimate ytelsen i produktene. 

Vi tror på en tett allianse mellom vitenskap og skjønnhet. 
Så vi researcher, tester og forbedrer.

Det er den nærende, beskyttende og gjenoppbyggende 
Brazilian nøtt oljen i HH Simonsens hårvoks et bevis på. 

Og alle de andre viktige detaljene, 
som gjør produktet helt spesielt. 

 
Vi gjør det for hårets skyld! 

B LO W D R Y
C R E A M

NO FRIZZ, NO FUSS

30

HÅRVOKS

Alle våre produkter er pakket i firkantede 
esker for å unngå avfall av plast når de blir 
transportert ut til salonger og forbrukere.



[ HÅRPRODUKTER ]

YOUR HAIR IS 90% OF YOYR  VOKS - BLUE EXTREME 

VOKS – GREY MUD VOKS – BROWN MATTE 

Grey Mud er en allsidig stylingvoks, som gir hold og en cool look. Med en 
holdfaktor på 3,5 gir voksen et medium til godt hold, som holder styr på 
frisyren hele dagen, men som er lett å restyle og vaske ut. 

– Glans 2 av 5
–  Holdfaktor 3 av 5 

Brown Matte er en leirevoks, som gir ekstremt hold, men som samtidig er 
fleksibel og lett å restyle og vaske ut. Kan brukes i både vått og tørt hår.

–  Glans 1 av 5
–  Holdfaktor 4 av 5

[ God til sport - renner 
ikke, når man svetter ]

[ God til sport - renner 
ikke, når man svetter ]

[ God til sport - renner
ikke, når man svetter ]

YOUR HAIR 
IS 90% OF 

YOUR SELFIE

[ Close-up ]

Blue Extreme er en vannbasert voks med eterisk brasilianske oljer, som gir et 
ultrakraftig hold, men som samtidig er fleksibel og lett å bruke. Håret får et cool og 
urbant look uten å virke geléaktigt. 

– Glans 2 av 5
– Holdfaktor 5 av 5
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Varenummer 656019

Varenummer 656021 Varenummer 656020
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[ SAKSER ]

SAKSER

HÅNDLAGET PERFEKSJON TIL FINGERSPISSENE

Du merker det med det samme når du tar en
 Excellent Edges™ saks i hånden: Den ligger perfekt. 

Den føles perfekt. Den er perfekt helt ned til den
 minste detalj. Fremstilt i japansk stål og håndsmidd
 i Australia. Et kunstverk skapt for å skape kunstverk. 

Og tro oss: De kan tingene sine.

Det er med stor stolthet at Frends samarbeider med 
Excellent Edges™, der foruten å fremstille sine egne 

sakser også har rettighetene til Yamato og Hikari. 
Det er sakser som er kjent over hele verden. 

Saksen er frisørens viktigste verktøy. Hos Frends får 
du de beste verktøy som passer til din hånd og din 
måte å arbeide på, så du unngår slitasje og skader.

Det er japansk visdom i norske salonger. 

Vi i Frends sier; Gled deg!



[ SAKSER ]
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SAKSER TIL DEN KVALITETSBEVISSTE FRISØR 

Det australske saksemerke Excellent Edges™ produserer noen av de beste 
saksene på markedet. Sortimentet er delt opp i serier, som byr på en lang rekke 
forskjellige sakser med hver sine egenskaper og formål. Det betyr at uansett 
om du er nybegynner eller du har vært i bransjen i 30 år, har vi i Frends den 
riktige saksen for deg. 

Excellent Edges™ ble grunnlagt av australske Tim Payne i 1987, etter at han 
hadde vært i lære som knivsmed hos Fuji Scissors i Japan under 
Mr. Nakamura, som anses for å være saksesmedens gudfar. 
Excellent Edges™, som i 2017 kunne feire 30-års jubileum, er i dag et anerkjent 
brand, som leverer knivskarpe kvalitetsverktøy til dyktige og kreative frisører. 

EXCELLENT EDGES
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[ Point klipping | 90° ][ Point klipping | <50° ][ Slide | <20° ]

[ Saksens egg | 40° ][ Saksens egg | 32° ] [ Saksens egg | 38° ][ Saksens egg | 28° ]

[ Lettvekt saks ] [ Ergonomisk saks ] [ Håndslipt saks ] [ Dreieledd saks ] 

[ Saksens egg | 50° ][ Saksens egg | 45° ] [ Saksens egg | 47° ][ Saksens egg | 42° ]

[ Høyrehånd ][ Tørt hår ] [ Venstrehånd ][ Saksens egg | 55° ]

[ SAKSER ]

[ Slide | >5° ]

IKONFORKLARING
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[ SAKSER ]

Only the best is
 good enough 
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[ SAKSER ]

6,0=      765098
6,5=      765099

COSMO DRAGON 

Den eksklusive Hikari Cosmo Dragon er en kraftfull saks med et unikt design, 
som gjør at trykket på bladet automatisk fastholdes langs saksens lengde. Det 
sikrer en perfekt balanse og en kraftfullt klipp i vått eller tørt hår. Håndtakets 
traktformete design gir maksimal komfort, kontroll og mobilitet, fordi fingrene 
får frihet til å rotere. Ytterkanten på bladet gjør at saksen tilpasses fingrene og 
oppret tholder en perfekt 90 graders vinkel ved gradering. Det gir maksimal 
presisjon og stor komfort for albue og skulder.

– Blad av Hikaris eget stål
– Håndtak av ståltype 340
– 15 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 6”, 6,5” 

Varenummer

HIKARI
ET AV VERDENS MEST  
ANERKJENTE  SAKSEMERKE
I 50 år har Hikari gjort seg selv bemerket ved 
å produsere helt eksepsjonelle sakser med 
komfort, kvalitet, design og en holdbarhet ut 
over det vanlige. 
Hikari, som ble grunnlagt av den berømte 
Fukutaro Takahashi, har revolusjonert 
markedet og er i dag en av verdens mest 
anerkjente saksemerke.

Venstre
6,0=      765096
6,5=      765097
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[ SAKSER ]

 YAMATO ROYAL 

– Blad av ståltype CS1
– Håndtak av ståltype 340
– 15 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Struktursaks
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”

FUJI

Japanske FUJI er et høyeksklusivt og meget anerkjent 
saksemerke, som produserer noen av de fineste 
og beste saksene i verden. Med FUJI oppnår du det 
ypperste innenfor klippeegenskaper og kvalitet. 
FUJI har sakser til frisører, som kun vil bruke  
de aller beste verktøyene. 
 
Yamato Royal er Fujis eksklusive søsterbrand.

5,0=      765093
5,5=      765094
6,0=      765095Varenummer

FUJI FGG THE PRESIDENT

– Blad av ståltype Hitachi CSI Steel Powder
– Håndtak av ståltype 340
– 15 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5” 

5,0=      765085
5,5=      765086

Varenummer 6,0=      765087
6,5=      765088
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[ SASKER ]

BARRACUDA 

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”, 30 tenner

EXCELLENT EDGES  
FISH KIT
Det ligger i designet og den helt perfekte feeling 
på saksebladene. Det er hemmeligheten bak den 
revolusjonerende Fish Kit™-serien, som gir deg de 
ultimate saksene for å klippe i tørt hår. Saksene er 
smidd i det unike ATS314-stålet, som kan slipes og 
formes til en helt spesiell form – og har en hardhet som 
gjør saksene ekstremt skarpe, presise  
og perfekte til effilering og ”slicing”.

Fish Kit™ er utviklet på bakgrunn av HH Simonsens 
erfaring med sakser og skandinavisk hår, og med  
denne fantastiske serien er det nærmest ingen 
grenser for kreativitet. Det er en av grunnene til at Fish 
Kit™ brukes av de mest populære frisørene i verden. 
Fish Kit™ saksene leveres med 10 års slipeservice og 
er din garanti for kvalitet og holdbarhet.

STING RAY MARLIN BIG MOUTH

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5”

[ Sting Ray er utviklet  
i samarbeid  

med HH Simonsen ]

[ Marlin Big Mouth er utviklet  
i samarbeid med HH Simonsen ]

Varenummer  6,0= 765061             Venstre  765062

Varenummer  765072             Venstre  765073 Varenummer  765068      Venstre  765069
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[ SAKSER ]

CROCODILE FISH KIT GP PHANTOM 6,0”

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”, 10 tenner

– Blad av japansk stål type ZA-18
– Tagget blad med bajonetspiss
–  Nytt spesialdesignet kulelager  

gir flytende bevegelse 
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

RAPTOR 

– Hitachi stål
– 27 diamantformede tenner
– Ren klipp. Ingen linjer i håret

– Fantastisk til fint hår
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti

Varenummer 765060

Varenummer   765041

Varenummer  765075          Venstre  765076
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EXCELLENT EDGES 
DAMASKUS
Saksene i Damaskus-serien er inspirert av eldgamle 
japanske Samurai-tradisjoner. Den spesielle  
Damaskus-teknikken samler opp til 20 tynne lag 
av stål omkring en hard kjerne av karbon. Dette 
gir saksene en hard og holdbar kjerne, som gjør 
dem ekstremt slitesterke. I serien finner du to 
fantastiske Sword-sakser, som er ekstremt fleksible 
og enormt sterke på én gang. 

[ Close-up ]

SWORD 10 

– Damaskus-laminert
– Blad av ståltype Hitachi ATS314
   + silver1
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,5”, 6”

SWORD 18 

– Damaskus-laminert
– Blad av ståltype Hitachi ATS314 + silver1
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,5”, 6”

[ Close-up ]

Varenummer

Varenummer 5,5      765084

5,5=      765094
6,0=      765095
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BAJONETTSPISS-  HELT NYE OG 100% HÅNDLAGET 

Master bladesmith er ikke redd for å tenke nytt. Han er heller ikke redd for å sette sine idéer på spissen. Det har han gjort på Edges BK, Edges BM og Barber BC70. 
Med bajonettspissen har han skapt en helt ny standard innenfor kraftfulle spisser på sakser. På disse tre modellene kan saksens design endres, så det oppstår et 
fjellformet design, som gir økt styrke på saksen. Like presist betyr den detaljen at saksen ikke kan trykkes bakover, og dermed øker kraften i klippet. 
Det gjør at saksen føles mer kontant i avklippet – især på spissen av saksen.
Dette bladet er beviset på hvorfor det er optimalt å slipe. Saksen kan brukes til de fleste oppgaver, da den både har vekt på midten og i spissene. Den er perfekt til å 
klippe spisser, tynne, saks over kam og detaljarbeid. Bladet er sterkt helt til spissen, så det minimerer ethvert ”skubb” på håret.
Denne type blad kan tilføres på følgende modeller:

Edges BK Glider GM Edges BR
Edges BM Glider GC Barber BC70  Duke BD
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FISH KIT CUBIC 
SERIES 

Fish Kit™ Cubic-serien består av modeller 
fra Fish Kit™-serien, som er spesialdesignet 
med ekstra fokus på ergonomi og komfort. 
Konstruksjonen av det dobbelte dreieledd 
systemet er designet så det ikke oppstår løse 
‘ledd’ ved skruene, og håndtaket tilpasser seg 
dine fingre. Dette systemet nedsetter risikoen 
for senebetennelse. Saksenes blader  
er produsert av det sublime ATS314-stål.  
Det gir Fish Kit™ Cubic saksene uovertruffent 
klippefunksjoner og en holdbarhet som man 
ikke får med mange andre sakser.

EXCELLENT EDGES   
PREMIUM

Alle Excellent Edges™ saksene håndlages 
i Australia, som er en garanti for kvalitet i  
toppsjikte. Saksene i Premium-serien er de 
originale Excellent Edges™ saksene, som 
de siste år har kunnet feire 30-års jubileum. 
Men selv med 30 år med erfaring er de stadig 
de mest populære modellene i sortimentet. 
De fremstilles i Hitachi-stål av det ypperste 
slag etter ytterst strenge krav til design så vel 
som kvalitet. Premium-serien er den perfekte 
serien til deg, som ikke kunne drømme om å 
gå på kompromiss med kvaliteten. 

EDGES

Edges™-serien fra Excellent Edges™ består 
av håndlagede sakser produsert ut fra 
tradisjonelle japanske prinsipper, som man  
har benyttet til fremstilling av verktøy i Japan  
i flere tusenvis av år. 
 
De er håndlaget i Australia av det fineste 
440B-stål,  og med denne serien får du i høy 
grad verdi for pengene i form av sublim 
skarphet, kvalitet og styrke. 

Ergonomi er avgjørende for et langt og sunt  
liv i frisørbransjen. Dårlig ergonomi starter ofte med et 
dårlig grep på/om saksen – og det medfører bøyde 
håndledd samt forkjært anvendelse av fingerleddene og 
musklene. 

Det påvirker arbeidsstillingen, f.eks. når albuens høyde 
er over brystnivå. Så trekkes skuldrene opp, og det kan gi 
ømme skuldre og på sikt muskelplager som i verste fall 
må behandles.
 

Slitasjeskader kan lett oppstå for frisører –  men 
dessverre er det ikke noe særlig fokus på dette hos 
fagforeninger, myndigheter eller under utdannelsen.

 En frisør er i gjennomsnitt frisør i syv år inkl. fire års 
utdannelse, innen de igjen (og ofte) forlater bransjen  
på grunn av smerter. 
Dreieleddsakser kan hjelpe med å oppnå det riktige 
ergonomiske grep om saksen, og dermed minske risikoen 
for andre skader.

DET VIKTIGE

DREIELEDDET
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WAHOO CUBIC STINGRAY CUBIC 

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,5”, 6”

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

CROCODILE CUBIC BARRACUDA CUBIC 

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

Varenummer Varenummer    765074
5,5=       765056
6,0=       765058

Venstre 5,5=       765057
6,0=       765059

Varenummer     765077      Venstre  765078 Varenummer     765063      Venstre  765064
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 MARLIN BIG MOUTH CUBIC GLIDER GM 

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti 
– Størrelse: 5”

–  Blad av ståltype  
Hitachi 440CM 

– Håndtak av ståltype 340 
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,0”, 5,5”, 6,0” 

NYHET NYHET

[ Nå med 30 tenner for  
en enda mykere klipp ]

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

BD DUKE 6 EDGES BA5730

– Blad av ståltype Hitachi 440B
– Taggede 45 graders ”clamshell” blad
–  Ergonomisk håndtak designet til  

ekstraordinær komfort
– 5 års slipeservice
– Livtidsgaranti

–  Blad av ståltype Hitachi 440B med ekstra  
høy konsentratsjon av radium og kobolt 

– Håndtak av ståltype 304
– 10-15% uttynning
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,7”, 30 tenner

Varenummer

Varenummer    765043 Varenummer     765052      Venstre  7650553

Varenummer     765070     Venstre  765071

5,0=       765044
5,5=       765046
6,0=       765048 Venstre

5,0=       765045
5,5=       765047
6,0=       765049
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EXCELLENT EDGES 
PREMIUM
Alle Excellent Edges™ saksene håndlages i Australia, som 
er en garanti for kvalitet i toppsjiktet. Saksene i 
Premium-serien er de originale Excellent Edges™ 
saksene, som de siste år har kunnet feire 
30-års jubileum. Og med 30 år erfaring er de stadig de 
mest populære modellene i sortimentet. 
De fremstilles i Hitachi-stål av den ypperste kvalitet og 
etter ytterst strenge krav til design så vel som kvalitet. 
Premium-serien er den perfekte serien til deg, som ikke 
ønsker å gå på kompromiss med kvaliteten. 

Master bladesmith er ikke redd for å tenke nytt. 
Han er heller ikke redd for å sette sine idéer på spissen. 
Det har han gjort på Edges BK, Edges BM og Barber BC70. 
Med bajonettspissen har han faktisk skapt en helt ny standard. 
På disse tre modellene kan saksens design endres, så det 
oppstår ett fjellformet design, som gir økt styrke på saksen. Litt 
mer presist hva den detaljen betyr; at saksen ikke kan trykkes 
bakover, og dermed økes kraften i 
klippet. Det gjør at saksen føles mer kontant i avklippet – især 
på spissen av saksen.

XJ JET 5,75” 

– Blad av ståltype Hitachi 440C
–  Komfortabelt forskjøvet og ergonomisk 

formet håndtak
–  Perfekt til presisjons klipp pga. de smale 

og spisse knivene
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,75”

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

GLIDER VIPER MANTARAY 

–   Blad av ståltype Hitachi 440CM med  
ekstra høy konsentrasjon av radium  
og kobolt

– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,5”, 6,0”, 6,5”

–  Blad av ståltype Hitachi 440CM med ekstra  
høy konsentrasjon av radium og kobolt

– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,5”

Varenummer 765042

Varenummer

5,5=       765035
6,0=       765037
6,5=       765039

5,5=       765036
6,0=       765038
6,5=       765040Venstre Varenummer  5,5    765050      Venstre  765051
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EDGES

Edges™-serien fra Excellent Edges™ består av 
håndlagede sakser produsert ut fra tradisjonelle 
japanske prinsipper, som man har benyttet til 
fremstilling av verktøy i Japan i flere tusen år.  
De er håndlaget i Australia av det fineste 440B-stål,  
og med denne serien får du i høy grad  verdi for  
pengene i form av sublim skarphet, kvalitet og styrke. 
Edges™ saksemodellene leveres med 5 års 
slipeservice, som er din garanti for kvalitet  
og holdbarhet. 

ANACONDA - SAKSEN TIL KRØLLET HÅR 

– Blad av ståltype Hitachi 440CM med ekstra  
   høy konsentrasjon av radium og kobolt
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

HAWK BARBER BC70 - CLASSIC DESIGN 

–  Blad av ståltype Hitachi 440CM med  
ekstra høy konsentrasjon av radium  
molybden og kobolt

– Håndtak av ståltype 340
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
–  Størrelser: 5,5”, 6”, 6,5”

– Blad av ståltype National 440C med ekstra  
   høy konsentrasjon av radium og kobolt 
– Håndtak av ståltype 440C
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti 
– Størrelse: 7” 

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

Varenummer   765013

Varenummer    765080      Venstre  765081

Varenummer

5,5=       765023
6,0=       765025
6,5=       765027

5,5=       765024
6,0=       765026
6,5=       765028Venstre
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 EDGES BR - NEW AGE DESIGN EDGES BK 

– Blad av ståltype Hitachi 440B med ekstra  
   høy konsentrasjon av radium og kobolt 
– Håndtak av ståltype 304
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 6,0”, 6,5”, 7,0”

– Blad av ståltype Hitachi 440B
– Håndtak av ståltype 304
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5”

 [ Kraftfull  
  bajonett spiss ]

Varenummer
6,0=       765029
6,5=       765031
7,0=       765033

6,0=       765030
6,5=       765032
7,0=       765034

Venstre Varenummer
5,0=    765014
5,5=     765015
6,0=     765065

5,0=    765015
5,5=     65017

Venstre
6,5=     765020
7,0=      765021
6,0 Full Serration=  765018

6,0=    765019
7,0=    765022
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KVALITETS SAKSER TIL EN GOD PRIS 

Saksene i serien er blandt de mest ergonomiske på markedet, og takket være det  
buede og asymmetriske designet er de behagelige å arbeide med. 
EEgo-serien består av tre sakser, som selges i et sett: En alminnelig klippesaks 
(5,75”), en effileringssaks med 27 tenner (5,7”) samt en saks for rette linjer (6”). 

– Blad av ståltype 440B/440C 
– Håndtak av ståltype 304
– 3 års slipeservice
– Livstidsgaranti

EEGO SAKSEKIT 

[ Designet i samarbeid med HH Simonsen ]

[ Nytt oppdatert design ]

[ 6” ]

[ 5,7” ]

[ 5,75” ]

[ 27 tenner ]

NY OPPDATERT SERIE!
HH Simonsen har i samarbeid 
med Excellent Edges™ designet 
en serie til nyutdannede 
frisører, som gjør det mulig å få 
kvalitetssakser til en fornuftig pris.

Varenummer    765007    Venstre  765010
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EN PROFESJONELL START 

Når du starter som frisør er det avgjørende at du har det helt riktige verktøyet. 
Derfor introduserer Frends 1st Edges, som er det ultimative kit til frisører under utdannelse. 
Serien består av en klippesaks i to forskjellige størrelser og en struktursaks i størrelsen 5,5 med 
30 tenner. Saksene er håndlaget av 440B høykvalitet stål, og de faste og buede fingerhvilerene og 
håndtakets proporsjoner skaper en perfekt balanse. 

– Blad av ståltype 440B 
– Håndtak av ståltype 304
– 2 års slipeservice
– Livstidsgaranti

1ST EDGES ELEVSERIE

[ 1st Edges 5.3” ]

[ 1st Edges 5530 5.5” ]

[ 1st Edges 5.8” med serration ]

Saksene er anbefalt til skole og elev bruk.

Varenummer
FE 5,3                               765000
FE 5,8 med Serration     765001
FE 5530 5,5 effilering     765003
FE 6,5                               765003

FE 5,3                              765004
FE 5,8 med Serration    765005
FE 5530 effilering           765006

Venstre
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Nå har du muligheten for å sette ditt personlige preg på din 
saks ved å få den inngravert. Kanskje du vil ha ditt eget eller 
din salongs navn? Eller bare et lite ikon, som har særlig 
betydning for deg?

Det er ganske lett. Send din konsulent en tekst eller et 
bilde av hva du vil ha inngravert på saksen – så tar vi 
oss av resten. Det påberegnes noe lengre leveringstid ved 
gravering. Pris for gravering med eget navn kr. 1490,-

Personliggjør din saks med 
ditt eller salongens navn samt et fint ikon.

[ Personliggjør din saks med logo, bilde, eller 
tegning etter eget valg ]

[ Få inngravert ditt eget eller salongens  
navn med din yndlingsfont ]

PERSONALIZE
YOUR
SCISSORS

FOLIE CARBON CLIPS SOFIE

–  Solid materiale
–  Enkel rengjøring og vedlikehold
–  Plass til 4 sakser
- Saksemappe medfølger helt gratis

–  Solid materiale
–  Enkel rengjøring og vedlikehold
–  Plass til 16 sakser

Med det nye, eksklusive Fish Kit™ er du sikret 
maksimal beskyttelse av dine verktøy. Sakseetuiet, 
som er laget av kvalitetsmateriale og designet i en 
enkel og lekker look, med følger helt gratis når du 
kjøper en saks fra Fish Kit™-serien.

Varenummer    765120 Varenummer    765121 Varenummer    765119
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Varenummer    765114

FINGER RINGER, VASKESKINN OG OLJE 

Utover sliping har dine sakser bruk for løpende pleie og 
vedlikehold om du skal ha glede av dem i mange år.
Care & Maintenance Sett, som består av en smøreolie og 
et vaskeskinn, sikrer optimal daglig pleie av dine sakser. 
Oljen er basert på kameliaolje, som er den absolutt 

beste til sakser, da den gir ekstrem fukt uten å bli fet. 
Oljen, som også er god til klippemaskiner, inneholder 
dessuten teflon, som legger seg i de små hullene som 
oppstår i metallet pga. slitasje. Det gjør at overflaten blir 
mer jevn. Det lekre lammevaskeskinnet fjerner fine 

risser fra bladene og holder dem skarpe og sterke. Vi 
tilbyr dessuten fingerring, som sikrer at du får det oppti-
male grep på saksen. Pakken inneholder smøreolje – 
6 stk. fingerringer – vaskeskinn.

Medfølger ved kjøp av saks. Kan også kjøpes seperat.

PERSONALIZE
YOUR
SCISSORS

SAKSEBELTE I EKTE LÆR  SPRAY TIL EE VEGANSK SAKSEBELTE I LÆR LOOK

Skjem bort dine sakser med dette lekre saksebelte  
i ett mykt materiale med eksklusivt look av lær .  
I dette praktiske saksebelte er der plass til oppbevaring  
av 6 sakser samt kniv og kammer.

Skjem bort dine sakser med dette lekre saksebelte  
i ett mykt materiale med eksklusivt look av lær .  
I dette praktiske saksebelte er der plass til oppbevaring av 
6 sakser samt kniv og kammer.

Varenummer    765122Varenummer    765115

 SAKSEMAPPE EXELLENT EDGES

–  Solid materiale
–  Enkel rengjøring og vedlikehold
–  Plass til 4 sakser
- Saksemappe medfølger helt gratis

Varenummer    765113

 FISH KIT™ SAKSEETUI 

Med det nye, eksklusive Fish Kit™ er du sikret 
maksimal beskyttelse av dine verktøy. Sakseetuiet, 
som er laget av kvalitetsmateriale og designet i en 
enkel og lekker look, med følger helt gratis når du 
kjøper en saks fra Fish Kit™-serien.

Sanitizing Spray er laget spesielt for Excellent Edges, 
overflater og verktøy rene og fri for bakterier. 
Trygt for bruk på saks, kammer, børster, barberhøvler, 
plast, glass, rustfritt stål og andre arbeidsflater. 
NB! Husk alltid daglig bruk av olje på alle saksene.
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[ STØRRE GLEDE I LENGRE TID – DET GARANTERER VI ]

Alle Exellent Edges, Yamato, Fuji og Hikari sakser er av høy kvalitet og holder i mange år hvis de får service 
og løpende vedlikehold. For service, vedlikehold eller reperasjon av en saks,  skal den returneres til Frends. 
Utføres service, vedlikehold eller reperasjon av andre virksomheter, vil produktgarantien bortfalle.
Sakseprodusenten har til enhver tid den avgjørende beslutning omkring en saks sin videre garanti, hvis saksen 
har vært på service eller blitt reparert hos andre enn Exellent Edges. 

Alle saksene har livstidsgaranti på stålet (knekker saksen i to deler, eller knekker det en tann av en effilerings 
saks, tilbyes en ny saks av samme type). Excellent Edges™’ omfattende ’Quality Management’-system er din 
garanti for at din saks er blitt grundig undersøkt og testet innen den forlater fabrikken. Hvis du allikevel ikke 
er tilfreds med saksen, ber vi deg kontakte Frends omgående med en beskrivelse av hva som er galt. Vi vil 
deretter reparere eller utskifte den etter Exellent Edges bestemmelser.

[ VÆR OPPMERKSOM; FØLGENDE KAN UGYLDIGGJØRE SAKSEGARANTI ]

– Forsøk på reparasjon/service av andre enn Excellent Edges™
–  Ukorrekt vedlikehold, f. eks. manglende oljering  

(vi leverer en gratis flaske Excellent Edges™ Camellia Oil med hver saks for å forhindre forskyvning)
– Manglende justering av senterskrue
– Uhensiktsmessig bruk som klipp foretatt i andre materialer enn hår eller tap av saksen
– Forskyvning eller rust som følge av manglende rengjøring og olje.

[ NÅR DU TAR SAKSEN I BRUK ]

De første 8-10 dager skal du være ekstra oppmerksom på å justere saksens senterskrue i gummiringen, som 
ligger i mellom senterskruen og stålet, er ny og skal tilpasse seg saksen. Deretter skal du klippe med et lettere 
press på tommelfingeren enn før service. Klipp ikke med saksens senterskrue for løs i det du spenner. Hvis saksens 
senterskrue er for løs, eller du presser for hardt med tommelfingeren, vil dette kunne medføre øyeblikkelig skader på 
saksens knivegg. Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Claus Nissen på tlf. +45 20 43 58 11.

GARANTIBESTEMMELSER 

[ SAKSESERVICE I AUSTRALIA ]

–  Frakt, forsikring og håndtering 699,00/ 999,00 kr. + moms pr. saks.
– Utover saksens garantiperiode, ta kontakt med kundeservice eller din selger.
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[ FINANSIER DINE EXCELLENT EDGES SAKSER ]

Frends AS kan tilby deg som kunde, finansiering gjennom De Lage Landen. 
Vi har attraktive finansieringsløsninger på alle Excellent Edges saksekjøp over kr. 10.000,-
Har du behov for å finansiere ditt saksekjøp, ta kontakt med oss, 
og vi skreddersyr en løsning for deg.

DLL Group tilbyr skreddersydde leasing/leieavtaler. Mange salonger opplever fordelene ved å slippe å binde opp 
kapital i sakser. Gunstige regler for utgiftsføring av hele leiebeløpet og bedret balanse i regnskapet er noen av 
flere fordeler forbundet med leasing/leie. 

[ GENERELT OM LEASING: ]

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelene med lease er at bedriftens kostnader 
fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening. Leasing binder med 
dette ikke opp bedriftens kapital og fri kapital kan dermed benyttes til andre formål. Regnskapsmessig 
behandles leieavtalen som en driftskostnad og ikke en investering, noe som gjør at leien (som i prinsippet 
består av renter og avdrag) kan utgiftsføres i sin helhet. Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet, 
derfor velger ofte norske bedrifter denne finansieringsformen. En aktivering ville medført redusert 
handlefrihet for bedriften siden det ville øke gjeldsgraden og dermed muligheten til å finansiere andre 
objekter via lån.

[ HVA ER LEASING? ]

Leaser/utleier, som ofte er en finansinstitusjon, underavdeling av bank eller forsikringsselskap, har eiendomsretten til 
leieobjektet, mens leier har bruksrett. Utstyret kjøpes av finansieringsselskapet etter dine spesifikasjoner og leies ut til 
deg med alle brukerrettigheter og status som leietaker. Du leier ustyret for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom.

[ HVEM KAN LEASE HOS OSS? ]

Leasing er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende. 
For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Foretaksregistreret i Brønnøysund. I 
tillegg forutsettes det at salongen er kredittverdig.

Hvordan kan min bedrift få tilbud om leasing av Excellent Edges sakser?
Ta kontakt med oss for mer informasjon leie@frends.no eller kontakt din selger.

[ HVILKE PRODUKTER KAN LEASES? ]

Alle Excellent Edges sakser med en samlet sum over kr 10.000,-.

FINANSIERING
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[ FINANSIERING ]

Vi tar forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme.



FRENDS.NO

Velkommen
TIL VÅR WEBSHOP

FOLLOW ALONG
La deg inspirere av Frends univers og få hår- og styling-inspirasjon direkte i din feed. Vær først til å se 

våre nyheter og følg med bak scenen på alt som handler om hår. 

Del også dine egne øyeblikk med Frends sine HH Simonsens tools og produkter. 
Tagg oss med @frendsnorge @hhsimonsen – vi gleder oss til å se dine bilder. 

[  FRENDS INSTAGRAM  ]
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