
Odwrócona lokówka « Marcela »  
BAB2241TDE – BAB2242TDE – BAB2243TDE

Trochę historii ...
W 1872 roku francuski fryzjer o imieniu Marcel Grateau 
stworzył pierwsze urządzenie w kształcie zamykanych 
rurek, z których jedna była wklęsła, a druga wypukła. 
Te rurki były podgrzewane, aby móc pokręcić włosy.
Ten wynalazek był kamieniem milowym w historii fryzjerstwa, dając 
fryzjerom wiele nowych możliwości stylizacji włosów.
«Fale Marcela» i «lokówka Marcela» zostały nazwane właśnie na cześć 
tego francuskiego fryzjera. W wieku 20 lat Marcel Grateau rozpoczął 
własny biznes oparty na fryzjerstwie. 
Używał lokówki, aby nadać włosom klientów piękne fale.

Pewnego dnia w 1872 roku wykonując stylizację włosów swojej matki 
w pośpiechu odkrył, że może stworzyć bardziej naturalnie wyglądającą 
falę obracając lokówkę do góry nogami. Okazało się, że jest to zupełnie 
nowe podejście do stylizacji włosów, dzięki czemu można stworzyć 
inaczej wyglądające loki, które nazwał «ondulacją». Ten sposób tworzenia 
loków działał zarówno na prostych włosach, jak również na naturalnie 
kręconych. 

W 1897 roku zaczynają się pojawiać publikacje na temat „fali marcela” we 
francuskim czasopiśmie «La Coiffure Française». Reputacja firmy Marcela 
Grateau zaczęła rosnąć i w końcu fryzjer zdecydował się opatentować 
swoje urządzenie. 
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3 rozmiary lokówek o nieograniczonych możliwościach
16 mm (BAB2241TDE)
19 mm (BAB2242TDE)
25 mm (BAB2243TDE) 

Technologia Titanium Diamond
Najnowsza technologia diamentowa zapewnia jeszcze szybszą i bardziej 
bezpieczną stylizację nawet bardzo długich włosów. Innowacyjne 
połączenie tytanu z proszkiem diamentowym gwarantuje najwyższą 
odporność urządzenia podczas stylizacji w wysokich temperaturach i 
zabezpiecza przed ścieraniem się powłoki w przypadku intensywnego 
użytkowania w warunkach profesjonalnych.

Elastyczność i indywidualne dopasowanie
Lokówki wyposażone są aż w 30 ustawień temperatury. System regulacji 
temperatury umożliwia wspaniałe rezultaty niezależnie od rodzaju włosów. 
Już od 135 ° C nawet dla najcieńszych i najbardziej wrażliwych włosów, 
równocześnie je pielęgnując. Maksymalna temperatura 220 ° C gwarantuje 
długotrwałe rezultaty nawet przy bardzo grubych włosach.
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Łatwość obsługi i komfort pracy
Górny uchwyt wykonany jest z ruchomej metalowej części, natomiast dolny, 
szerszy uchwyt obraca się i umożliwia znacznie mniejsze napięcie w dłoni i 
nadgarstku podczas pracy przy jednoczesnym nawijania włosów na lokówkę. 
Uchwyt posiada także funkcję blokady aby można zablokować obracanie się. 
Ruchomy uchwyt ułatwia pracę z lokówką
sprawiając że stylizację można wykonać bardzo szybko, tworząc niezwykłe fale 
jednym ruchem. 

Bezpieczeństwo
Jeśli lokówka pozostanie niewykorzystana dłużej niż 72 minuty, nastąpi 
automatyczne wyłączenie. Jest to funkcja zapewniająca urządzeniu 
dłuższą żywotność w warunkach profesjonalnych oraz zapewnia większe 
bezpieczeństwo podczas pracy. Wbudowana podstawka metalowa pozwala 
zachować trwałość urządzenia oraz zabezpiecza powierzchnię przed 
uszkodzeniami. 

Cechy
• Technologia Titanium Diamond
• 30 ustawień temperatury (135°C - 220°C)
• Włącznik / wyłącznik
• Automatyczne wyłączanie po 72 min
• Ruchoma rączka
• Obrotowy uchwyt z przełącznikiem blokady / odblokowania
• Wbudowany metalowy stojak
• Przewód zasilający o długości 2,70 m
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