
 

 

SPECYFIKACJA SPRZĘTU DOPOSAŻAJĄCEGO PRACOWNIĘ FRYZJERSKĄ  
W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO  

Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOSKIEGO  
 

NR 2014-2020 NR RPMP.10.02.02-12-0210/16 PT. NOWA ENERGIA EDUKACJI 
 
 

doposażenie pracowni - 
materiały dydaktyczne 

ilość sztuk specyfikacja 

1. główka treningowa męska 

36 sztuk w 
rozbiciu na 
3 lata (12 

sztuk 
rocznie) 

Barwa biała 

Włos o właściwościach włosa naturalnego  

Długość włosa około 35cm  

Zarost (broda) 

Główka wraz z popiersiem 

2. główka treningowa 
damska włosy długie 

36 sztuk w 
rozbiciu na 
3 lata (12 

sztuk 
rocznie) 

Barwa biała 

Włos o właściwościach włosa naturalnego 

Długość włosa około 70cm 

Główka wraz z popiersiem 

3. statywy do główek 
treningowych 

12 

Statywy teleskopowe dedykowane do otwartych 

mistrzostw fryzjerstwa polskiego 

4. maszynki, nożyczki 
12 

zestawów 

Zestaw zawiera: 

Maszynka: 

-Nóż ze stali szlachetnej 

-Zintegrowana regulacja długości cięcia od 0,7 do 

3 mm 

-Zasilanie sieciowe i akumulatorowe 

(akumulatory litowo – jonowe) czas użytkowania 

w stanie naładowania do 90 min 

-Starowany mikrokontrolerem silnik 

-Optyczny i akustyczny system stanu 

akumulatora  

Nożyczki:  

Ze stali wysokogatunkowej do użytku 

profesjonalnego 

Długość 5,5 lub 6 cali 

1 sztuka – nożyczki klasyczne 

1 sztuka – nożyczki degażówki  

5. lokówki 12 

Moc nagrzewania powyżej 240 stopni 
celsjusza  
3 duża średnica (około 2 cm) 
6 mała średnica (około 0,75cm) 
3 stożkowe 



 

 

doposażenie pracowni - 
materiały dydaktyczne 

ilość sztuk specyfikacja 

6. prostownice 12 

 Moc nagrzewania powyżej 240 stopni 

Płytki ceramiczne 

Proces podczerwieni 

Proces jonizacji 

7. sauna fryzjerska 1 

 Sauna: 

- na statywie na kółkach 

- 2 ustawienia regulacji,  

- zbiornik na kondensę,  

- wskaźnik braku wody,  

- regulowana wysokość. 

8. infrazon 1 

Infrazon: 

- na statywie na kółkach 

- z funkcją ozonu 

- kilkustopniowy nawiew 

- regulacja temperatury 

- dwa tryby pracy 

- timer 

9. zestaw do przedłużania 
włosów 

1 

Długość włosów 45cm (3 paczki) 

Długość włosów 50cm (3 paczki) 

Blond na poziomie 8,9,10 

Zgrzewarka do przedłużania włosów – płaski 

zgrzew z regulacją temperatury 

10. fotel z myjką 1 

 

Fotel z przymocowaną myjką, kolor czarny 

11. hoker 6 
Hoker czarny na kółkach 

Regulowana wysokość 

12. pomocnik fryzjerski 6 

Pomocnik czarny z 5 szufladami, przystawka do 

cięcia foli aluminiowej, przystawka kosz na 

lokówki, przystawka wieszak na suszarkę. 

13. konsola fryzjerska 
dwustronna 

6 

Stanowisko dwustronne na kółkach z szufladami, 

możliwość podłączenia do prądu, lustro 

dwustronne wymiar około 60 x 80 cm, kolor 

blatu drewnopodobny. 

14. aparat do dezynfekcji 
sprzętu 

1 

Sanityzator – sterylizacja narzędzi przy użyciu 

promeni UV 

15. suszarki (moc min 2000 
wat) 

12 

Moc od 1200 do 2000 wat 

Z procesem jonizacji 

Z promieniami podczerwieni 



 

 

doposażenie pracowni - 
materiały dydaktyczne 

ilość sztuk specyfikacja 

16. aparat do suszenia 
włosów na statywie 

1 

Na statywie na kółkach, kolor czarny, z 

termostatem, z czasomierzem. Odkrywana 

pokrywa hełmowa 

17. materiały zużywalne 
(m.inn. farby, lakiery, 

odzywki, szampony, płyny do 
ondulacji, ręczniki, 

rękawiczki, peleryny, płyny 
do dezynfekcji) 

36 
zestawów w 
rozbiciu na 
3 lata (12 
zestawów 
rocznie) 

Płyn do dezynfekcji o niskiej zawartości alkoholu  

1 litr 

18.  
Farby trwałe topchic nr 1,2 lub równoważne 

 

19.  
Farby półtrwałe collorans nr 11/1, 10/1, 9/1 8/1 

lub równoważne 

20.  
Farby innowacyjne Elumen yy, gk, kk, rr, pk, vv, 

tq, bb,gn, lub równoważne 

 

21.  
Szampon elumen 1 litr lub równoważne 

 

22.  
Odżywka elumen 1 litr lub równoważne 

 

23.  
Lok elumen 200 ml lub równoważne 

 

24.  
Clear elumen 200 ml  lub równoważne 

 

25.  
Pianka odbijająca włosy od nasady w aerozolu do 

włosów cienkich  

 

26.  
Ręczniki flizelinowe w rolce 1 sztuka 

 

27.  
Rękawiczki wnilinowe 1 opakowanie 100 sztuk 

 

28.  Peleryna – peniuar krótka, czarna 

 

29.  Lakier do włosów – 500 ml 

30.  Stabilizator do prostowania włosów – 500ml 

 


