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Over ons
Hairindi groothandel in 100% human hair en 
haarwerk-benodigdheden. Dé leverancier voor 
hoogwaardige kwaliteit remy human hair en de 
daarbij behorende producten. Waarbij 
persoonlijk klantcontact hoog in het vaandel 
staat. Hairindi levert onder andere aan 
Groothandels, Kapsalons, Haarwerkers, 
Theater-, Musical- en Filmproducties door heel 
Europa.

Hairindi heeft in de loop der jaren een grote 
knowhow verworven en is innovatief op 
haarwerkgebied.  
Naast de standaard producten en de confectie 
haarwerken kunt u bij Hairindi ook terecht voor 
het laten produceren van extensions met eigen 
label, maathaarwerken, kleurenringen, 
verpakkingen, borstels, microringen, etc. Bij 
Hairindi is het voor de klant mogelijk om geheel 
naar eigen wens producten custom made te 
laten maken. 
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Bulk Human Hair



Bulk Virgin Indian remy single 
drawn 100% Human Hair

Virgin remy Indian human hair is onbewerkt haar en 
heeft zijn oorspronkelijke natuurlijke kleur. Deze heeft 
van nature een licht wavy en zachte structuur.  Het 
haar wordt speciaal geselecteerd in India. Indian 
haar is verkrijgbaar in stijl, wave en curly. Geschikt 
voor het vervaardigen van hoogwaardige kwaliteit 
hairextensions, haarwerken, e.d.

Bulk Virgin Tibetan remy single drawn 100% Human Hair

Virgin remy Tibetan hair is onbewerkt human haar. Dit haar wordt speciaal geselecteerd in Tibet. De staarten 
hebben hun oorspronkelijke natuurlijke kleur. Het haar heeft van nature een stijle structuur. Het haar is iets 
stugger dan indian human hair. Geschikt voor het vervaardigen van hoogwaardige kwaliteit extensions, 
haarwerken, e.d. 

Bulk remy Colored Human Hair 

Colored human hair is in de gewenste haarkleur 
geverfd. En is in stijl en wavy verkrijgbaar. Geschikt 
voor het vervaardigen van hoogwaardige kwaliteit 
extensions, haarwerken, e.d. 
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Virgin and colored remy 
machine weft human hair
Machine Trenzen/ weave/ weft remy human hair zijn 
bundels haar welke machinaal gestikt zijn tot een 
lange baan. Deze trenzen zijn geschikt om te 
bevestigen aan het eigen haar d.m.v vlechten, 
microringen, mini microringen, clips, haarwerken, etc.

Handweft en microweft remy 
human hair
Hand Trenzen/ weave/ weft remy human hair zijn bundels 
haar welke handmatig geknoopt zijn tot een lange baan. 
De geknoopte rand is mooi plat. Deze trenzen zijn 
geschikt om te bevestigen aan het haar d.m.v vlechten, 
microringen, mini microringen, clips, haarwerken, etc. 
Indien de trenzen geknipt worden dienen de uiteinden 
gesealed te worden om uitrafeling te voorkomen. 
Microweft is dusdanig fijn vervaardigd met dunne 
strengen haar dat de geknoopte rand zeer plat en klein is.

Weave/weft remy human hair
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Extensions



Keratine Remy Human Hair
Strengen remy human hair voorzien van een keratine bonding welke door middel van  
hitte vastgezet kunnen worden in het haar. Bij Microring extensions komt er geen hitte 
aan te pas maar zijn deze te bevestigen dmv een microring. Verschillende bondingtype 
verkrijgbaar flat, nail, I, microring, V, etc. Daarnaast kan Hairindi extensions 
vervaardigen in iedere gewenste lengte, gewicht en verpakking met costumized label. 

Tape Extensions en skintape extensions
Tape extensions geven een snelle permanente haarverlenging zonder het gebruik 
van hitte. De haren zijn in een tape/sticker verwerkt welke in het haar bevestigd 
wordt.  

Skintape extensions zijn extensions waar de haren handmatig geknoopt zijn op de 
tape voor een zeer natuurlijk effect.

Diverse type; flat tip, nail tip, I tip, V tip, microring extensions

7



Clip in extensions set 100% Human Hair
Clip in extensions creëren snel en tijdelijk meer volume en/of een 
haarverlenging. De set bestaat uit diverse trenzen voorzien van clipjes. 

Halo Hair - flip in
De zogenaamde Halo Hair - Flip-in extensions is een volledige haaraanvulling/
verlenging d.m.v. een onzichtbare nylon draad.  In plaats van clips, weaving of 
andere verlenging methodes wordt hierbij een nylon draad gebruikt. Welke 
gedragen wordt bovenop het hoofd. Het is de minst schadelijke manier van 
haarverlenging.  

1x 20cm + 4 clips 
3x 15cm + 3 clips 
2x 8,5cm + 2 clips  
2x 5cm + 1 clip
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Haarwerken



Confectie Postiche / kleine haarwerken
Confectie Postiche zijn  handgeknoopte haarwerkjes voor bovenop het hoofd 
ter aanvulling op het eigen haar. In diverse typen en afmetingen verkrijgbaar.  

Type PU - T Postiche Type V Postiche Type Q Postiche

Lace wigs 100% remy Human Hair Costum 
made / volledig haarwerk
Volledig haarwerk handgeknoopt op lace. Diverse foundation kleuren, density,  
haarlengte en structuur verkrijgbaar,   
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Monotop 100% human hair costom made 
a.d.h.v. schedelmal handgeknoopt
Monotop haarwerken zijn custom made en handgeknoopte maathaarwerken 
aan de hand van een schedelmal. Diverse foundations verkrijgbaar. Het 
bestelformulier treft u achterin de catalogus. 

Integration wig costum made 
handgeknoopt
Maathaarwerk, handgeknoopte trenzen vastgezet met mazen. Ter aanvulling 
op het eigen haar. Diverse maaswijdte verkrijgbaar. 
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Clip in Half wig
Een clip in half wig geeft direct een haarverlenging en haaraanvulling. Door 
middel van clips is deze tijdelijk in het haar te bevestigen. Diverse modellen 
verkrijgbaar.  

Staarten Human Hair
Staart met klittenband Te bevesigen aan het eigen haar. Gemaakt van 100% 
human hair. In diverse lengtes en haarkleuren verkrijgbaar 

Design A Design B Design C

Claw clip Human Hair
Staart bevesigd op een claw clip welke binnen 1 seconde te bevestigen is aan 
het eigen haar. Gemaakt van 100% human hair. In diverse lengtes en 
haarkleuren verkrijgbaar 
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Wenkbrauwen handgeknoopt 100% Human 
Hair op transparante PU
Human hair handgeknoopt op transparante Pu. Verkrijgbaar in diverse 
wenkbrauwvormen en haarkleuren. Te bevestigen met huidlijm.

Human hair Sheet geknoopt 100% human hair 
op transparante PU (dikte PU in overleg)
Human hair handgeknoopt op een dun vel transparante Pu. De Pu is 
huidvriendelijk en geschikt om op de schedel te plakken met huidlijm. Uit de 
sheet kan iedere gewenste vorm geknipt worden. Verkrijgbaar in verschillende 
knoopdichtheid/density 
Afmetingen: 20 cm x 30 cm. (Leverbaar in ieder gewenst formaat) 
Density: Light 
Light-medium 
Medium 
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Lijm, Tape, 
verwijdervloeistoffen en 

Shampoo



Silicone lijm voor haarwerk 
reparatie 
Tube 100 ml  
Speciaal voor het repareren van silicone rubber in 
haarwerken

Haarlijm Utra Hold, 1/2 oz 
met kwastje
• Systems: All  
• Base: Acrylic  
• Gentleness: Skin safe  
• Hold: 4+ Weeks  

• Clear when dry  
• Waterproof  
• Flammable

Haarlijm Extreme hold, 1/2 
oz met kwastje
• Systems: All  
• Base: Silicone  
• Gentleness: Skin safe  
• Hold: 4+ Weeks  

• Clear when dry  
• Waterproof  
• Flammable 
• Comparable: No-Tape®

Weftsealer, 30 ml

• Transparant 
• Watervast 
• Flexibel  
• Sneldrogend
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Verwijder vloeistof C-22 spray 
4 oz

No Trace remover tape 
extensions 118 ml
The alcohol-based remover that cuts through bonds 
like an oil-based solvent.

• Alcohol base that’s 
safe for all extensions 

• Skin safe   
• Quick to break down 

adhesives

• Evaporates without 
cleanup  

• Pleasantly mild 
fragrance

• Systems: All  
• Base: Oil  
• Gentleness: Skin safe  
• Residue: High 

• Cleanup: Rinse with 
soap and water 

• Fragrance: Mild citrus 
• Flammable

16



Poly Molding sheets voor het maken van 
schedel mallen en body casting

Bond Breaker Shampoo 10 oz

Eenvoudig te modeleren d.m.v. warm water. Kneedbaar en zelfklevend.  
Het kan herhaaldelijk verwarmd en afgekoeld worden en gemodelleerd zoveel als u wenst.  
Afmetingen 45 x 60 cm Verkrijgbaar in open en gesloten vorm.

When it comes to hair system bonding, nothing is 
more important than cleansing the hair and scalp 
before a new install. Bond Breaker Shampoo breaks 
down adhesives, scrubs the skin, and cleans the hair 
in one step. This saves you time and money. It is 
recommended for use before an install 
for preparation or after removal for final 
cleaning. Keep in mind, most other shampoos will 
leave residues that will greatly reduce hold 
times. This shampoo is for intense cleansing and 
is not to be used as a daily shampoo. 

Hair Extensions tape tabs Ultra 
Hold 4-6 weeks
Ultra Hold Tape Tabs are the longest holding tape 
tabs.Ultra Hold is an acrylic-based tape and is very 
strong, super tacky, and very flexible. They have a dull 
finish so they won’t shine through. The liner is white 
but the actual tape is clear. It is available as single-
sided and double-sided tape tabs.
120 tabs per verpakking
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Extension benodigdheden



Clips met anti slip U/T (diverse kleuren en maten verkrijgbaar)

Weave naalden J/
C/ I

Weave Garen 
Polyamide

Combo weave 
garen met 3 
soorten weave 
naalden

• 2,3 cm 
• 2,8 cm 
• 3,2 cm 
• 3,8 cm

Microringen met anti slip silicone
• 1000 stuks per potje 
• kleurhoogte: #3 - #5 - #1 - #8 - #613  
• 4.0*2.0*2.7mm  
• 4.5*2.6*3.0mm  
• 5.0*3.0*3.0mm 19



Mini microringen met anti slip silicone
• 1000 stuks per potje 
• kleurhoogte: #3 - #5 - #1 - #8 - #613 

Houten microring 
haak

Luxe metalen 
Looptool met 3 
haken S/M/L en 
loop

Houten Looptool 
met lus

Mini metalen 
looptool 9 cm

Mini plastic loop 
6,5 cm

Protector shields 
met afstand 
indicatie 
transparant 20



De combinatie van Boar 
Bristle (zwijnenhaar) en nylon 
maken deze borstel perfect geschikt 
voor ieder haartype. De soepele 
zwijnenharen zorgen voor minimaal 
breuk en haarverlies. Gebruik 
bevorderd gezond haar door 
stimulatie van natuurlijke oliën uit 
de hoofdhuid terwijl de stevige 
nylon haren alle klitten moeiteloos 
verwijderen.

Italian Keratin 
korrels voor 
extensions 
transparant

Hotpot voor het 
smelten van  
Italian Keratin

Extension 
connector met 
temperatuur 
regelaar

Extenstion machine 
inclusief mal voor 
U/V/ Flat tip

Extension tang 
voor flat tip

Extension 
verwijder tang

Microringtang

Boar Bristle Brush

Voor het bevestigen en 
verwijderen van 3 verschillende 
maten Micro ringen

Voor het vervaardigen van 
hairextensions. Dit apparaat is 
manueel te bedienen en wordt 
geleverd met 3 bonding mallen: Flat, 
U en V tip. 21



Haarwerk benodigdheden



T-pin 
haarwerknaalden

Ventileernaalden

Metalen houder met 3 typen 
ventileernaalden voor het 
handmatig knopen van 
haarwerken 

1-2, 2-3, 3-4

Canvas kop - 
haarwerk werkbol 
met tafelstatief

Haarwerk basis - 
foundation, diverse 
modellen

Haarwerkstandaard 
pruikenbol inklapbaar 
staand of hangend

Vingercondooms

Vingerbescherming met anti 
slip top.

T-vormige pin voor het 
vastzetten van haarwerken op 
de haarwerkbol
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Kleurenringen



Kleurenring 100% Human Hair costum made
Verkrijgbaar in alle gewenste kleuren, design en naamlabel

Kleurenring 100% Human Hair Grijstinten 9 kleuren
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Dierlijke producten



Feather extensions 100% 
real rooster feathers

Horse hair:  Bulk, 
machineweft, staarten, 
manen, extensions

Dierlijk haar  
Yaki Tail Hair 
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Order form



Hairindi Orderform 
ORDER NUMBER Qty.of.Pcs. Quantity of 

Extra Fronts 
Designed for: BASE SIZE  

W_____   X  L_____ 
Regular Order ____ 
Rush Order   ____ 

Base 
Type 

 
 

—— 

1、 A2-3     2、Apollo Design   3、D7-3  4、HOL  5、MAX 2000  6、Octagon  7、P1-3-8   
8、P2-3-89、PO6    10、Primus   11、R1-9    12、R2-3   13、R2-9   14、R-18 
 

                 
                   

Style 
 

—— 

1、Left Crown 2、Right Crown 3、Center 
Crown 

4、Left Part 5、Right Part 6、Center Part 7、Pompadour Freestyle 

       
 

Waves 
   & 

   Curls 
 

 FRONT EDGE FRONT TOP CROWN TEMPLES SIDES  BACK 
Afro   2-4mm        

Light Wave 25mm        

Slight Wave 32mm        

Straight   36mm        

Other        

 
 

Hair 
Density 

Density % FRONT EDGE FRONT TOP  CROWN  TEMPLES SIDES  BACK 

Extra Light 60%        
Light 80%        
Light-Medium 100%        

Medium 130%        

Medium-Heavy150%        

Heavy 180%        

Hair Length  FRONT EDGE FRONT TOP CROWN TEMPLES SIDES BACK 

Extra Charges 
After 6” 

       

Hair Type 
Main Fiber  1. Indian________%             2.Asian_________%              3.Synthetic_________% 
Grey Hair Selection: _____       1、Synthetic    2、Yak     3、Human    

____Total % of 
Grey 

____Extra % 
of Grey 

FRONT  EDGE Front Top Crown Temples Sides  Back  

+       % +    % +   % +     % +     % +     % +     % 

  FRONT EDGE% FRT% TOP% CRON% TEMPLES% SIDES% BACK% 

Hi-light Color 
Spot Color 

Color Ring____                

Hair samples 
attached____ 

       

Base Hair 
Color 

Color Ring____        

Hair samples 
attached____ 

       

Undervent 
Density 

 

___Front only 
___All Around 
 

___1、Light    
___2、Medium 
___3、Heavy 

Scalloped Front #____     Special Instructions                     

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 1、Imprint Name & Date    
____2、Enclose Extra Hair    

Baby Hair in Front ___1. YES   ____2. NO 

Width of Lace Fronts 

 __1、1/8”   __2、1/4”   __3、1/2”     __4、3/4”   __5、1”   
__6、other____”   

Base Color__1. flesh  __2. black  __3. Brown 
__4. transparent  __5. Other 

 
 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
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