
« Marcel » krultangen 
BAB2241TDE – BAB2242TDE – BAB2243TDE

De geschiedenis...
In 1872, creëerde een Franse kapper 
genaamd Marcel Grateau een krultang die 
was gemaakt met twee buizen.
Deze buizen werden verwarmd om het haar 
te krullen.
Deze uitvinding was een mijlpaal in de geschiedenis van 
kappers. Het gaf nieuwe perspectieven voor kappers en 
nieuwe mogelijkheden voor verschillende kapsels.
De «Marcel wave» en de «Marcel tang» werden genoemd naar 
deze Franse kapper.

Op de leeftijd van 20 jaar begon Marcel Grateau zijn eigen 
salon. Hij gebruikte een krultang om van krullen te maken in 
het haar van klanten. Op een dag in 1872 terwijl hij in alle 
haast probeerde het haar van zijn moeder te krullen, vond 
dat hij een meer natuurlijke krul kon maken door de krultang 
ondersteboven te gebruiken. Hij nodigde zijn klanten uit om 
deze nieuwe look te proberen. 

In 1897, werd de «Marcel wave» stap-voor-stap bekend 
en gepubliceerd in o.a. het Franse tijdschrift «La Coiffure 
Française». Marcel Grateau’s reputatie begon te groeien en hij 
patenteerde zijn product. Zowel de «Marcel techniek» en «de 
Marcel krultang» werd verspreid over de hele wereld.
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3 formaten voor eindeloze krul creaties
16 mm (BAB2241TDE)
19 mm (BAB2242TDE)
25 mm (BAB2243TDE) 

Titanium Diamond Technology
De Titanium Diamond technologie zorgt voor een snellere styling 
en een perfecte langdurige look. Het titanium is gecombineerd 
met diamant poeder, wat zorgt voor een perfecte weerstand 
tegen hoge temperaturen en slijtage als gevolg van intensief 
gebruik.

Flexibiliteit 
De krultangen hebben 30 temperatuur instellingen van 135 °C 
tot 220 °C. De lage temperatuur kan gebruikt worden voor alle 
haartypes en zorgt voor bescherming. De hoge temperatuur 
instelling zorgt voor de perfecte langdurige resulaten.
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Gebruiksgemak en comfort
De bovenste handgreep, die de krultang laat openen, is van 
metaal. 
Het onderste deel van de handgreep roteert. Wat zorgt voor een 
betere grip en uiteindelijk is dat beter voor de hand en beter voor 
de pols, wanneer het haar er omheen geplaatst wordt. 
Wanneer de krultang liever zonder deze functie gebruikt wordt, kan 
het lock-systeem gebruikt worden in de handgreep. 
Middels deze aangepaste innovatie in de handgreep, werk je 
efficiënter, gemakkelijker en ontstaat de beste krul. 

Veiligheid
De krultang wordt automatisch uitgeschakeld na 72 minuten.
De krultang heeft ook een ingebouwd metalen standaard. Dit 
beschermt oppervlaktes en zorgt ook voor minimale beschadiging 
van de tang.
Daarnaast wordt er een vinger beschermende handschoen 
meegeleverd, voor extra veiligheid.

Het rode lampje brandt wanneer de krultang voorzien is van stroom.
Het rode en groene indicatielampje knippert totdat de 
geprogrammeerde
temperatuur is bereikt.
Wanneer de krultang op temperatuur is brand het groene lampje.

Kenmerken 
• Titanium Diamond technologie  
• 30 temperatuur instellingen van 135°C tot 220°C 
• Aan / uit knop 
• Automatische uitschakeling na 72 min 
• Roterend handvat 
• Roterende vaste handgreep met lock-systeem 
• Ingebouwd standaard 
• Thermische beschermings handschoen 
• 2,7 meter draaibaar snoer

Barcode
BAB2241TDE  3030050134605
BAB2242TDE  3030050134599
BAB2243TDE  3030050134612


