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1.  Sauna fryzjerska 

Nawilżacz - sauna nawilżająca  - na statywie.  Przyspiesza i wspomaga działanie preparatów pielęgnacyjnych. Skraca czas 
wykonywania zabiegów chemicznych (koloryzacja) oraz wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych 
Sterowanie ręcznie,  
Mgiełka, 
Ozonowanie,  
Wyjmowany zbiornik na wodę z wbudowaną grzałką o pojemności 1 L , 
Płynna regulacja wysokości: 135-154 cm,  
Średnica kopuły: 27cm  
Kopuła regulowana o kąt 45 stopni  
Zakres temperatury (stopniowy): 30 - 60 C,  
Ustawienie czasowe: 0 – 60 min, 
3 programy 
Gwarancja: 2lata,  
Certyfikat CE 
Pobór mocy 1300 Wat 
Zasilanie 220-230V , 50/60 Hz 
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2.  lokownica 

Narzędzie do kręcenie włosów rożnej długości 
wyświetlacz LCD 
3 ustawienia czasowe z sygnalizacją dźwiękową dopasowane w zależności od oczekiwanych rezultatów 
3 ustawienia temperatury: 190°C, 210°C i 230°C  
ultraszybki system odzyskiwania ciepła 
Sterowanie kierunkiem skrętu  
Wskaźnik nagrzania 
Dźwiękowy sygnalizator nagrzania 
Funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach nieużywania 
Kabel obrotowy o długości 3 m z uchwytem do wieszania 
Napięcie: 110-240V 50/60Hz 
Moc: 30 W 
gwarancja 12 miesięcy. 
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3.  główka treningowa damska 

Włos naturalny, 100%  ludzki. 
Długość włosów ok 60 cm 
Wytrzymałość do ok. 220 stopni. 
uchwyt umożliwiający zamocowanie do blatu pod wybranym kątem. 
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4.  Wanienka do dezynfekcji 
Wanienka o pojemności 6l; 
Wanienka wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z polipropylenu 
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5.  wałki ceramiczne 

wałki z ceramicznym rdzeniem, pokryte welurem 
20 termoloków z welurowo-aksamitną powłoką:  
8 dużych, 6 średnich, 6 małych 
- 20 klipsów motylkowych 
- 20 klipsów metalowych 
Zasilanie: sieciowe 
Moc [W] 400 
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6.  
Zestaw magnetycznych 

modeli główek 

Magnetyczne modele główek do wykonania rysunków technicznych - model damski 
Po zaprojektowaniu fryzury, zastosowanie magnetycznych modeli główek pozwoli wykonać idealny rysunek techniczny z 
zaznaczonymi sekcjami, separacjami, dystrybucją czy projekcją strzyżenia. 
Rozmiar modeli główek odpowiada proporcjom ludzkiej głowy. 
zastosowanie kolorowych pisaków do tablic magnetycznych. 
Do wielokrotnego użytku. 
5 sztuk w zestawie 

1 

7.  statyw stojący 

Statyw do główek fryzjerskich. 
wykonany został ze stali nierdzewnej 
Trzpień z tworzywa i obrotowy uchwyt 
Regulacja wysokości 
Max. 160 cm 
Trzystopniowe wysuwane nogi 
Stabilizator nożny 
torba ochronna na statyw 
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8.  waga fryzjerska 

Waga fryzjerska multifunkcyjna; 
płaska 1 cm grubości 
Wymiary 14 x 19 cm 
Funkcja TARA 
Touchscreen 
Automatyczne wyłączanie 
DMS Sensor - oblicza wagę w gramach i objętość w ml 
Baterie w komplecie 
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9.  pomocnik fryzjerski 

Wózek fryzjerski wyposażony jest w 5 praktycznych szuflad, 
zintegrowany uchwyt na suszarkę i szczotki. 
wykonany z ABS, 
posiada kółka  
Wymiary: 
wysokość:~80 cm 
szerokość:~50 cm 
głębokość:~35 cm 
Miseczka do farb 
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10.  Koło do koloryzacji 

Koło do koloryzacji włosów. 
wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych. 
Produkt wielorazowego użytku. 
Wymiary koła: 80 centymetrów średnicy. 
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11.  trymetr 

Funkcje: trymer, maszynka do strzyżenia, konturówka 
długość cięcia: 0,1mm, 
nóż 32mm, 
nakładka 3-6 mm, 
obrotowy silnik (3000 obrotów/min), 
200-240V/50-60Hz, 
przewodowy trymer, 
długi kabel, 
gwarancja: 12 miesięcy 
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12.  penrazor 

Narzędzie pen RAZOR 
Opakowanie 40 ostrzy 
Szpikulec do usuwania ostrzy 
Instrukcja 
Pudełko 
Szablony do Hair Tattoo 
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13.  prostownica 

Ceramiczne zaokrąglone płytki o szerokości ok 25 mm 
Regulacja temperatury: 150°C – 230°C 
Szybkie nagrzewanie: 30 sek. 
Przewód obrotowy o długości ok 3 m z uchwytem do zawieszenia 
Moc: 46 W 
gwarancja 12 miesięcy 
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14.  lokówki 

Cyfrowa regulacja temperatury w zakresie 80 - 210ºC 
Wyświetlacz LCD 
Powłoka ceramiczno-turmalinowa  
Profesjonalny obrotowy (360°) kabel o długości ok 3 m 
gwarancja 12 miesięcy. 
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15.  kufer fryzjerski 

Kufer fryzjerski 3-częściowy 
wykonany z aluminium. 
dużą skrzynię na spodzie, 
kuferek na górze z przegródkami wysuwanymi na boki. 
Dodatkowa rączka z tyłu,  
uchwyt w klapie. 
Wymiary: ok 75 x 43 x 24 cm 
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