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Ludovic Beckers

Made in Belgium, de kenmerkende look
Blikken naar de toekomst, vensters naar de wereld: vanuit Vlaanderen vertrok Ludovic Beckers om alle culturen en stijlen van de wereld 
op te nemen als een spons. Een internationale carrière als educator bracht hem van New York naar Bangkok, van Berlijn naar Rome, van 
Genève naar Buenos Aires.

Zijn interactieve shows inspireren het publiek en ondertussen staan   er meer dan 100 prijzen op zijn naam. Ludovic creëerde collecties voor 
Redken International en Curve-O.



Luc Clerx

De kunstenaar op het werk
Alle mooie dingen komen voort uit passie. Passie voor wetenschap, voor kunst, voor wat dan ook. Luc Clerx is vastbesloten om het 
kappersvak naar een hoger niveau te tillen uit passie voor ‘The Detail’.

‘The detail’ in al zijn eenvoudige, maar toch ‘genereuze perfectie’, wordt gecombineerd met discipline, met respect voor de oude meesters 
en materialen. ‘Nederigheid als een bron waaruit creativiteit in zijn puurste vorm kan ontstaan   ‘, zoals hij het noemt. “Uiteindelijk gaat het 
niet om mij, maar om het creëren van een verleidelijk verhaal, samen met gepassioneerde mensen die, elk op hun eigen vakgebied en 
inspiratie, in staat zijn om over grenzen heen te werken. ”



John Petitjean

Marketing met liefde
Als een toegewijd persoon en een vriend van vele jaren, werd John Petitjean aangetrokken om het Curve-O-team op het gebied van 
marketing te leiden. Hij heeft  meer dan 20 jaar ervaring en zijn marketingbureau Doublegum bevindt zich in het centrum van Sint-Truiden, 
de geboorteplaats van Curve-O. Zijn liefde voor het vak en zijn sterke overtuiging in de Curve-O-producten zorgen voor de wereldwijde 
reputatie van het merk. Enthousiast en gepassioneerd zoals John is, wil hij Curve-O naar ongekende hoogten tillen. Het is zijn roeping om 
Curve-O wereldwijd bekend te maken.

Met John begon Curve-O in 2018 een volledig nieuw verhaal en voor het eerst onbetreden paden volgen: het assortiment werd uitgebreid, 
bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd en nieuwe markten worden veroverd tot ver buiten de Belgische grenzen.



Curve-onauts

Join our family
Als vakspecialisten weten onze Curve-Onauts uit praktijkervaring welke meerwaarde Curve-O hun biedt. Ze kiezen allen resoluut voor 
kwaliteit in hun vak en gebruiken daarom dagelijks Curve-O tools in hun salon. Ze zijn trots op hun werk en begrijpen dat de Curve-O tools 
hun als geen ander professioneel ondersteunen bij het creëren van modieuze  kapsels. Meer nog, ze zijn ervan overtuigd dat ook andere 
kappers hierbij gebaadt zouden zijn en ze maken er hun missie van om studenten en collega’s hiervan in te lichten, in de eigen zaak én op 
sociale media. Als ambassadeur en vriend van Curve-O genieten ze, daarnaast ook van enkele welverdiende voordelen. 

Denk je als professionele kapper ook hiervoor in aanmerking te komen? 
Contacteer ons dan even via info@curve-o.be

Ontdek enkele van onze Curve-Onauts via de site: https://www.curve-o.be/curve-onauts/



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 fi jne 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

Advanced 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



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!
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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.
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Characteristics:
Gewicht: 0.02 kg
Afmetingen: 20.7 × 0.3 × 4 cm
Beschikbaar in links- en rechtshandige versie.



The Academy

Curve-O is een educatief merk.
Dankzij wereldwijde ervaringen, creëerden we een curve in het midden van de kam. Hierdoor kunnen we gemakkelijker werken rond de vorm van het 
hoofd. Zodra u met deze kam begint te werken, voelt deze comfortabeler aan, als een natuurlijke verlenging van uw hand.
Het materiaal dat wordt gebruikt voor de The Academy-serie is Flexible Memory POM. Een hittebestendig en antistatisch materiaal. The Academy-
serie is alleen beschikbaar in de kleur ’NEW BLCK’
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Teruggebracht tot de essentie: de allround serie is geëvolueerd naar een rationeel ontwerp waarin materiaal en ergonomie samenkomen. Net als de 
Curve-O Advanced Cutting Comb, is het gericht op een innovatieve benadering van kniptechnieken. De kwaliteit van The Serie en het ergonomisch 
ontwerp vormt een organische basis waardoor de focus op de kapper ligt en niet andersom.
The Serie is een eerbetoon aan de Bauhaus-filosofie. We hebben een product ontwikkeld dat zich richt op een innovatief ontwerp, perfecte vorm, 
hoge kwaliteit en dit aan een redelijke prijs.

The Series
Scissors

5.8 inch

Kenmerken:
Drievoudig offset ontwerp
Esthetisch mat handvat
Kiseki-staallegering
Disc operatie technologie
Gemaakt in Japan
Maat 5.8 ‘



Ongeëvenaard en onovertroffen, zo beschrijven we de serie The Specialist. Speciaal ontworpen voor ultieme gladheid tijdens het knippen van haar, 
dankzij geavanceerde technologie en design. We garanderen de ultieme scherpte en duurzaamheid van het unieke ontwerp ‘Flower Blades’ door het 
beste staal te gebruiken, legering V10. The Specialist-serie is ontwikkeld voor specialisten in kapsels en ontworpen voor ‘precisiewerk’ technieken.

The Specialist
Scissors

5.5 inch & 6.8 inch

Kenmerken:
Drievoudig offset ontwerp

Mat handvat voor betere esthetiek
V10-staallegering

Disc operatie technologie
Flower Blade Design (binnenkant gebogen)

Maat 5.5’ &  6.8’



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 off set 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 off set ontwerp

Mat zwart handvat
Disc operatie technologie



Care

Wet to Dry

Session



The Brush

De borstels zijn ergonomisch ontworpen
Session: voor lang haar en redactionele styling
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.





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!





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
Dat Curve-O wereldwijd geliefd is, mogen we dagelijks ondervinden en daar zijn we onze fans ook héél dankbaar voor. 
Onze Curve-Onauts zijn ook graag geziene podium educators tijdens de allergrootse vakbeurzen. Je kan hun vinden van Brussel (Redken 
Rage), tot Dusseldorf (Top Hair) en Parijs (Tribute Show). Maar ook in Kopenhagen, Milaan, Parijs en Las Vegas stonden we reeds op het 
podium om te bewijzen welke meerwaarde Curve-O tools aanbieden. 

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
Tongersesteenweg 111, 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


