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GRUPO TAKARA BELMONT - Líder mundial em salões de beleza e spas.

De um modesto começo em 1921 no Japão como uma pequena empresa, Takara Belmont se tornou uma rede interna-
cional com 85 empresas afiliadas e mais de 1300 funcionários em todos os continentes. 

“Tratar o cliente com respeito” sempre foi a filosofia da Takara Bemont.     

1930                                                                            1950                                                                                       1970                                                                            1990                                                                            HOJE

1972
TAKARA BELMONT PARA AMÉRICA DO SUL 

ESTABELECIDA EM SÃO PAULO

1997
TAKARA ADQUIRE O CERTIDICADO ISO 9001

1989
O ROLLERBALL É INTRODUZIDO AO MERCADO

2000
TAKARA ADQUIRE O CERTIFICADO ISO 14001

Mais de 90 anos superando as expectativas de nossos clientes,  oferecendo produtos e serviços
 reconhecidos mundialmente  pela sua qualidade, confiabilidade e integridade.     

1920                                                                            1940                                                                            1960                                                                             1980                                                                             2000

1921
O FUNDADOR HIDENOBU 
YOSHIKAWA ESTABELE-

CEU TAKARA CHUZO LTD. 
NO JAPÃO

1962
COMEÇA A VENDA DA PRIMEIRA

 CADEIRA DE BARBEARIA ELÉTRICA 
DO MUNDO

1956
TAKARA COMPANY N.Y. ESTABELECIDA EM 
NOVA YORK COMO A PRIMEIRA FILIAL NO 

EXTERIOR



ORGULHO DO PROFISSIONALISMO – POR TAKARA BELMONT 

QUALIDADE TAKARA.
Ao manter um foco nas necessidades e desejos dos clientes, a Takara Belmont conseguiu manter uma posição como 
a principal fabricante mundial de móveis e equipamentos de salão por mais de 96 anos. Nossa atenção ao artesanato 
e tecnologia de qualidade e a nossa capacidade de cumprir regulamentos rigorosos da indústria de salões e dos spas,  
nos permitem oferecer aos nossos clientes produtos de qualidade.

Uma Obra de Arte de Luxo

1 MM
A BELEZA DE UMA CADEIRA ESTÁ EM PONTOS 
PERFEITAMENTE ALINHADOS.
TOLERÂNCIA ZERO AO DESVIO - NEM MESMO 
1MM

As cadeiras são o “Cartão de Visita” em um salão de beleza. Na Taka-
ra, nos comprometemos em produzir nossas cadeiras com o mais fino 
acabamento, para propiciar um ambiente de requinte e beleza. 

200 MODELOS EXCLUSIVOS DENTRO DE UM SÉCULO

ENTENDEMOS DE CONFORTO E A DURABILIDA-
DE.

Desde a nossa primeira tentativa de desenvolvimento de cadeira de 
estilo, na década de 1940, realizamos pesquisas extensas, projeta-
mos mais de 200 modelos sucessores e vendemos mais de 1.200.000 
unidades até hoje. Estamos comprometidos com o departamento de 
Pesquisa e Desenvolvimento, a fim de proporcionar grande conforto 
e a maior durabilidade a todos os nossos clientes. Os critérios vitais 
das cadeiras de estilo, conforto e durabilidade, estão sempre no me-
lhor equilíbrio para nossos produtos, que são baseados em nossa rica 
experiência e conhecimento.

100.000 TESTES DE RESISTÊNCIA

TESTES DE RESISTÊNCIA RIGOROSOS E REPE-
TITIVOS PARA GARANTIR UMA QUALIDADE 
CONFIÁVEL.

Realizamos 100.000 testes durante a fase de desenvolvimento. So-
mente itens que passam por este teste severo, podem se tornar pro-
dutos finais. Nosso último desafio para esses produtos é a inspeção 
meticulosa de 172 critérios. Com todos esses testes, nós orgulhosa-
mente entregamos ao mercado,  produtos com o mais alto nível de 
confiança.

0,05◦
A MELHOR EM CURVAS SUAVES. PERMITINDO 
A INTEGRIDADE DA BELEZA E DA DURABILIDA-
DE. 

Curvas delicadamente afinadas para uma precisão de +/- 0,05◦, fide-
digno ao design. Isso satisfaz os rigorosos requisitos dos profissio-
nais de salão em termos de beleza e durabilidade.



C A D E I R A  D E  B A R B E I R O
Clipper

A LEGACY É O EXEMPLO MAIS NÍTIDO DE 
UMA PEÇA NOSTÁLGICA PARA BARBEARIAS.

AS CORES CLÁSSICAS EM ALUSÃO AOS
 FAMOSOS CARROS DE CORRIDAS .

SPORTSMAN BRAMU
c a d e i r a  d e  b a r b e i r o

CADEIRA ELÉTRICA,
TOTALMENTE MOTORIZADA

O DESIGN É INSPIRADO NAS MOTOS
 CLÁSSICAS AMERICANAS



A Apollo original foi lançada em 1961 e continua a ser o carro-chefe na lideran-
ça do mercado das Barbearias no mundo todo. O conforto dos bancos é evidente 

e as proporções impecáveis da Apollo II têm atraído muitos imitadores - mas 
Apollo é um projeto único e uma criação exclusiva da Belmont.

APOLLO II

APOLLO II RETRO

C A D E I R A   D E   B A R B E I R O

C  A  D  E  I  R  A    D  E    B  A  R  B  E  I  R  O

BASE MOTORIZADA

Razor Bross, Belo Horizonte Freak Barbers, São Paulo

Casa Murdock, São Paulo



CLASSIC

Possivelmente a cadeira mais popular e tradicional do 
acervo de Barbearia da Belmont. 

Inalterada por mais de 30 anos, a Cadeira de barbeiro 
CLASSIC XL ainda carrega a marca inicial Belmont, 
linhas modernistas. Trás um charme especial, é  re-
sistente e confortável, forte,  porém despretensiosa e 
apresenta funcionalidade genuína.

Disponível também com
CABEÇOTE EMBUTIDO

CLASSIC XL / CLASSIC XL GRANDE

FREE LOCK

FREE LOCK FREE LOCK

Senhora Braga, Caruaru, PE

PRIMEIRA CLASSE EM CADEIRA DE RELAXAMENTO

CADEIRA CONVENCIONAL i. CONCEITO

i.CONCEITO - Oferece es-
paço de trabalho altamente 
funcional para cabeleireiros, 
bem como uma experiência 
totalmente relaxante para os 
clientes.

conceito

i.CONCEITO PARA  LAVATÓRIO

Apoia o corpo inteiro. 
Serviço longo ainda mais confortável



A G90 foi desenvolvida com uma filosofia de integração de ciência, tecnologia e design - uma filosofia que tem po-
sicionado a Takara Belmont como a líder em móveis e equipamentos para salões de beleza e spas ao longo dos anos. 
A nova série G90 comprova a qualidade que você espera.

COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO NO ASSENTO.
Com pressão igualmente equilibrada, trazendo muito mais conforto

TECNOLOGIA ANTIGA
das cadeiras  Takara

NOVA TECNOLOGIA
das cadeiras  Takara

LINHA G90 -  MA

A SÉRIE G90 É UMA CELEBRAÇÃO 
DO DESIGN CONTEMPORÂNEO 
DO ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS DA 
TAKARA. 

Takara Belmont se utiliza do molde “state-of-the-art” de tecnologia, além 
rigorosas normas de controle de qualidade, as quais são obrigatórias nas 
raízes de nossa empresa no Japão. Assim são projetados e produzidos pro-
dutos de qualidade com especificações detalhadas. 

LINHA G90 -  ORI

LINHA G90 -  AI

Ivan Monteiro Salon, São Paulo



Reclinável

U M A D A S M A I O R E S E M TA M A N H O           E N T R E A S C A D E I R A S D E E S T I L O

Novo
Novo
CURVAS QUE ABRAÇAM EM CONFORTO
Moderno e sofisticado estilo dessa linha que 
ainda traz o benefício de fácil limpeza entre os 
serviços.

DURÁVEL
CONFIÁVEL
SEGURO
MOVIMENTO SUAVE

Bellus
Bellus

CONTORNOS ELEGANTES E ASSENTOS SUAVES E CONFORTÁVEIS
Design que agrega ainda mais ao aspecto e sensação de exuberância da 
BELLUS, resultando em uma experiência relaxante para seus clientes.

Reclinável

&

&

FREE LOCK

Mecanismo Reclinável com
CILINDRO ESPECIAL

Importado do Japão Reclinável

NovoLavatório

Lavatório

Lavatório

Virtus
Virtus

Virtus

ESTRUTURA SÓLIDA E UMA PRESENÇA
IMPONENTE 
VIRTUS é um par perfeito para salões de beleza 
masculinos e salões de beleza unissex igualmente.

Bellus

&

Mais larga
56 cm

Mais espessa 17 cm



Re-estilizada essa cadeira fantástica oferece um ótimo custo-benefício. Com uma proposta mais moderna essa cadeira 
ficou com um acabamento mais “retilínio”, nesta versão ganhou um encosto de cabeça e encosto reclinável, com for-
mas mais equilibradas, daí a sugestão do seu nome.

EQUILÍBRIO E EQUILÍBRIO RECLINÁVEL

Donana, São Paulo FREE LOCK

BASE MOTORIZADA

Eficiência para o salão e ritmo para o trabalho de corte

A famosa base motorizada Takara Belmont conhecida mundialmente volta para o Brasil. Ela pode levantar mais 
ALTO, RÁPIDO e SUAVE do que a base hidráulica.

20,5 cm
14,5 cmMAX

MIN

BASE MOTORIZADA BASE HIDRÁULICA

EMÍLIA E EMÍLIA RECLINÁVEL

FREE LOCK

HARPA

O mais famoso estilo de cadeira da Takara. Sua eficiên-
cia e força, sua impressionante e renomada aparência, 
define o conceito de uma cadeira de estilo  e re-define 
durabilidade. HARPA com a sua beleza preenche os 
requisitos do ambiente exigente dos salões de beleza – 
por anos tem sido a escolha de muitos salões de beleza 

ADRIA

É fácil ver por que o estilo de cadeira ADRIA é tão 
popular. Ela trás o banco com sua aparência fina, 
porém confortável, e o seu encosto estreito combina 
beleza com conforto. 

SOHO International , São Paulo



LAVATÓRIO YUME ESPOIR LAVATÓRIO YUME

Ideal para o tratamento de luxo “YUME SPA”, proporciona uma experiência de sonho. O assento reclinável proporiona o máximo de relaxamento e conforto.

COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO
 NO ASSENTO E PESCOÇO

Pesado

Leve
Tensão do pescoço 

reduzida

Pressão adicional 
no pecoço

Pressão igualmente equilibrada

Aumento de tensão nas costas

YUME

CONCORRENTESPesado

Leve



LAVATÓRIO EMÍLIA II LAVATÓRIO EQUILÍBRIO II LUXO

LAVATÓRIO DE PARADE E CLASSIC 
ASSENTO LONGO

LAVATÓRIO DE COLUNA

Império da Beleza, Osasco SOHO, São Paulo

LAVATÓRIO

CADEIRA

CADEIRA

Luxo

Luxo

Tesouro

Com um visual moderno e sofisticado, este as-
sento combina conforto semelhante a um sofá. 
A “almofada de pescoço em gel”, recém intro-
duzida no lavatório, manterá os clientes con-
fortáveis para serviços de shampoo de qualquer 
comprimento.



Gráficos demonstrando 
a energia distribuida da 
radiação por unidade 
de área a uma deter-
minada tempeatura de 
saída para Rollerball F 
e Rollerball II calcula-
do de acordo com a lei 
de Plank)

Desligar o feixe para a zona frontal, a temperatura diminui rapida-
mente para os lados e nuca. O cliente se beneficia de um tratamento 
confortável e o profissional é capaz de processar de forma eficiente 
seções que precisam de mais energia, mantendo toda a área quente, 
levando a melhores resultados

Regiões de comprimento de onda que pro-
duzemo maior efeito no cabelo e produtos 
químicos (regiõe absorvidas pela água)

Calor: 10 minutos de exposição 

GRAU DE PENETRAÇÃO E PERSISTÊNCIA DO CABELO ( usando um corante ácido)

DEPOIS DE 7 LAVAGENS

Comprimento de onda

ROLLERBALL F 
10 minutos de exposição

A lavagem do corante absorvido pegou uniformemente, mesmo após 7 lavagens
houve relativamente pouca perda de cor

SEM PROCESSADOR
10 minutos 

Calor Parcial : Zona Frontal OFF
10 minutos de exposição

Como uma grande quantidade de energia é produzida nas regiões das 
ondas, o processo químico é acelerado e torna-se mais eficaz.
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ROLLERBALL F DE PAREDE

PROCESSADOR MULTIFUNCIONAL DE CABELO, TRÁS 
EFICIÊNCIA PARA OS SALÕES DE BELEZA

A tecnologia de raios infravermelhos funcionam para um melhor desempenho na cor e nos 
tratamentos.
A velocidade, a potência e uma anel rotativo ajudam as cores e tratamentos químicos absor-
vem mais rápido e profundamente , possibilitando assim resultados mais rápidos e duráveis.



MICROMIST - O TRATAMENTO CAPILAR SOMENTE DISPONÍVEL NOS SALÕES DE BELEZA

A água possui um poder miraculoso. Por exemplo, ela incha o cabelo permeando profundamente no cabelo, proporcio-
nando um tratamento superior. O ”MICRO MIST” foi desenvolvido através do poder da água. Através de um controle 
minucioso de ondas ultrassônicas, proporciona um tratamento para cabelos que somente pode ser encontrado nos 
salões de beleza.

PROCESSO DE TRATAMENTO DO MICROMIST

EVOLUÇÃO DE ABSORÇÃO

CABELO DANIFICADO

CABELO SAUDÁVEL

APENAS UMA APLICAÇÃO DE TINTA 
NO CABELO

(8 minutos)

Imediatamente depois 
do tratamento

Imediatamente depois 
do tratamento

Coloração com
melhor absorção

Depois de 
7 lavagens

Depois de 
7 lavagens

A maioria da cor é 
mantida

TRATAMETO COM MICROMIST
APÓS UMA APLICAÇÃO DE TINTA

( 8 minutos de tratamento)

1: Secar bem com 
a toalha após 
aplicar o shampoo

2: Aplicar o pro-
duto uniforme-
mente

3: Instalar o apa-
relho no cliente. 
O protetor do 
rosto não toca 
diretamente o 
cliente, por isso 
não precisa ser 
trocado.

4: Uma grande 
quantidade de 
névoa envolve a 
cabeça.

5: Como o capô 
facilmente se 
abre, um segundo 
e terceiro trata-
mentos podem 
ser aplicados sem 
que os controles 
precisem de 
ajustes.

CARE BODY & SOUL, Ipanema



PRYA, Niterói

SPA MIST II  É O PROCESSADOR DE CABELOS COM MULTI-FUNÇÕES

A tecnologia da névoa super-fina atua no cabelo  para um melhor aproveitamento da cor e um melhor desempenho 
dos tratamentos. Cores vibrantes, cachos duradouros, e comprimento de onda mais forte - o Spa Mist II otimiza os 
tratamentos de beleza, gerando uma fina névoa de partículas de água microscópicas. 

Ele abre suavemente camada de cutícula do cabelo para condicionamento profundo do cabelo, do couro cabeludo e 
ainda permite que seja realizado um tratamento adicional. Com um simples modo de utilizar, leve e com design por-
tátil, o Spa Mist II oferece aos clientes um facial verdadeiramente relaxante para os seus cabelos.



MACA COM BASE MOTORIZADA

ESTHETIC

A cadeira Esthetic além de linda e versá-
til é super confortável para estética facial e 
corporal, com encosto e cabeçote regulável, 
também possui ajuste hidráulico de altura. 
Confira! Um item que não pode faltar na sua 
clínica, centro estético ou salão de beleza.

MODEL 1850

PODOLOGIA

Própria para tratamentos em podologia, podendo ser utilizada 
também para estética essa fantástica cadeira possui encosto de 
braços com regulagem de altura e abertura, articulação total-
mente motorizada para o encosto e os pés, com controle remoto.

CARRINHO MANICURE, MOCHO E PUFF

Um carrinho super-flexível, que se move ao lado de clientes para serviço de manicure e massagem.

Donana, São Paulo

Doctor Feet, São Paulo
IN Beauty Luxury, Campinas SP



TAKARA BELMONT PARA AMÉRICA DO SUL - BRASIL

Servindo os salões de beleza e as barbearias brasileiras Takara Belmont estabele-
ceu-se no Brasil em 1972. Fabricamos equipamentos para salões de beleza e bar-
bearias e oferecemos assistência aos profissionais de beleza por mais de 40 anos. 
Showroom localizado no centro de São Paulo há 40 anos. O prédio é reconhecido 
como patrimônio histórico da cidade de São Paulo.

GRUPO TAKARA BELMONT

De Tóquio a São Paulo, de Londres a Nova York, Takara Belmont é reconhecido como líder inovador em móveis e 
equipamentos para salões de beleza, spas e barbearias.Conforto, qualidade, praticidade, conveniência e segurança, 
são as bases de nossa reputação.Uma filosofia totalmente direcionada à satisfação de nossos clientes diretos e indire-
tos. Acreditamos, que manter o foco nas necessidades das pessoas em todo o mundo, levará o Grupo Takara Belmont 
para o futuro, mantendo-se como líder mundial.



Rua Treze de Maio,     1315 

Bela Vista - São Paulo – SP

CEP: 01327-001

(11) 3147.4040

takbel@takarabelmont.com.br

www.takarabelmont.com.br 

Takara Belmont Brasil


