Załącznik nr 1 do siwz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nazwa przedmiotu – sprzętu lub wyposażenia

Ilość

Jednostka
miary

Szczotki (różne rodzaje) - szczotka kokówka, szczotka tunelowa,
szczotki okrągłe do modelowania zestaw, szczotka Tangle Teezer

1

zestaw

Szczotka karkówka do usuwania włosów

4

sztuka

Grzebienie zestaw

8

zestaw

Klipsy (małe, długie)

1

zestaw

Miseczki plastikowe do farbowania

16

sztuka

Pędzelki do nakładania farby i środków rozjaśniających

16

sztuka

Wsuwki fryzjerskie

3

opakowanie

Szpilki

3

opakowanie

Gumki fryzjerskie

2

opakowanie

Wałki do trwałego i nietrwałego odkształcenia włosów średnica 11
mm.

10

opakowanie

Opis parametrów i wymagań
Szczotka kokówka - 3 rzędowa z włosia naturalnego w 100% , długość
całkowita szczotki to 13 cm, a szerokość to 1,5 cm.- 8 sztuk
Szczotka tunelowa do modelowania krótkich włosów - wykonana z
tworzywa o właściwościach antystatycznych, szczeliny w oprawie
ułatwiające przepływ powietrza podczas modelowania, długość 21cm.- 8
sztuk.
Szczotka okrągła ceramiczna - powłoka, jonizacja, wyjmowany szpikulec,
rozmiar 18, 24, 34, 44, 54. - 8 sztuk
Szczotka Tangle Teezer - eliminująca sploty i węzły, minimalizująca
łamanie, rozdwajanie i uszkodzenia włosów - 8 sztuk.
Szczotka fryzjerska - do omiatania po strzyżeniu wykonana z jasnej
szczeciny.
Zestaw grzebieni (8 – 10 szt. w zestawie) antystatyczne zaokrąglonymi
końcami, zabezpieczające skórę głowy i włosy przed uszkodzeniem,
odporne na wysoką temperaturę, pokryte powłoką antybakteryjną.
Długi klips wykonany z tworzywa odpornego na działanie związków
chemicznych i temperatury 40-50 sztuk. Klips małe metalowy – 150 sztuk.
Miseczki do koloryzacji z wysokogatunkowego, odpornego na tworzywa.
Sylikonowa przyssawka zapobieganiu przesuwaniu.
Pędzelki do farbowania wykonana z tworzywa odpornego na działania
związków chemicznych. Pędzelki o szerokości: 5cm. – 8 szt., 3 cm. - 8szt.
Wsuwki do włosów czarne i ciemno-czarne o długości 6 cm, opakowanie
250 g.
Szpilki metalowe 3-4 cm. z okrągłymi końcówkami.
Elastyczne gumki fryzjerskie do włosów opakowania 50 szt. Gumki
recepturki 15 mm. czarne 500 szt.
Wałki do trwałego i nietrwałego odkształcenia włosów z gumką wykonane
z tworzywa odpornego na działanie chemiczne, odporne na zniszczenia o
śr.11 mm (12 sztuk w opakowaniu)
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Wałki do trwałego i nietrwałego odkształcenia włosów średnica 27
mm.

48

Szpilki do wałków (100szt.)

5

Ręczniki jednorazowe

10

Pelerynki jednorazowe

5

Rękawiczki

7

Konsola fryzjerska dwustronna

4

Fotel fryzjerski

8

Suszarka

8

Prostownica ceramiczna

4

Lokówka

4

Maszynka do strzyżenia

4

Główka treningowa

8

Wałki do trwałego i nietrwałego odkształcenia włosów z gumką wykonane z
opakowanie tworzywa odpornego na działanie chemiczne, odporne na zniszczenia o
śr.27mm. .(10 sztuk w opakowaniu)
Szpilki do wałków wykonane z tworzywa łatwego do utrzymania w
opakowanie
czystości i sterylności o długości 71mm.
Białe celulozowe dwustronne ręczniki do włosów, rolka o długości 80-100
opakowanie
metrów
Pelerynki fryzjerskie do ochrony odzieży przy zabiegach chemicznych –
opakowanie
wiązane pod szyją, wymiary 140x90 cm. Opakowanie 50 szt.
Rękawiczki bezpyłowe wykonane z nitrylu, teksturowane na końcówka
opakowanie
palców. Kolor czarny rozm.”S”,”M” opakowanie 100 szt.
Konsola fryzjerska dwustronna wymiary konsolety z płyt laminowanych:
sztuka
wys. 174 cm, szer. 85,40 cm, gł. 57,2 cm
Fotel fryzjerski z pięcioramienną regulowaną podstawą gwarantującą
sztuka
utrzymanie stabilności siedziska. Obicie wykonane z wysokiej jakości
ekoskóry , chromowane podłokietniki.
Suszarka do włosów - silnik AC, jonizacja, 3 poziomy ustawienia
sztuka
temperatury, 2 poziomy ustawienia intensywności nadmuchu długi przewód
zasilający: 3 m (z uchwytem do zawieszenia) moc: 2300 W
Prostownica ceramiczna o zakresie szerokości płytki: 20 mm – 30 mm
Temperatura max. 220°C
Szerokość płytki: 24 mm
Długość płytki: 90 mm
sztuka
Technologia: ceramiczna podczerwień turmalinowa
Funkcje dodatkowe: programowanie temperatury, pływające płytki,
zakręcanie loków
wyświetlacz LCD, szybkie nagrzewanie, jonizacja, obrotowy kabel,
regulacja temperatury.
Lokówka do włosów o 4 stopniowej skali regulacji od 120 do 200°C ,
sztuka
wyświetlacz LCD, obrotowy kabel długości 2,8 m, moc 40 W, zakres
średnicy 18 mm – 30 mm.
Maszynka do strzyżenia o szerokości ostrza 40 mm, nakładka chroniąca
ostrze, olej do konserwacji, stacja ładująco-dokująca, szczoteczka, zasilacz,
sztuka
ilość nakładek – 4 szt., kontrolka naładowania, minimalna długość cięcia:
0,7mm, rodzaj maszynki trymer, rodzaj zasilania akumulatorowo-sieciowe.
Główka treningowa o długości włosa 50-60 cm, implementacja ręczna
zgodnie z kierunkiem porostu włosa, do nauki technik strzyżeń i farbowania,
sztuka
do fryzur z grzywką, wyciskania fal (wodna ondulacja). 100% naturalnych
włosów.
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Statyw do główki fryzjerskiej

8

sztuka

Materiały surowce, półfabrykaty i inne środki niezbędne w procesie
kształcenia: lakiery, kremy do prostowania, kremy do loków, żel,
nabłyszczacz, szampon, maska, oksydanty 3%, 6%, 9%, 12%,
rozjaśniacz, folia aluminiowa, spryskiwacze fryzjerskie (według
wyspecyfikowania zawartego w załączniku nr 1 do siwz)

1

komplet

Myjnia fryzjerska do włosów

2

sztuka

Pomocnik fryzjerski

4

sztuka

Statyw z uchwytem do główki fryzjerskiej (treningowej) na teleskopowym
statywie, regulacja wysokości: od 80 do 120 cm.
Lakier do tworzenia i utrwalania fryzury z efektem pamięci, suchy lakier
250ml. - 5sztuk.
Krem do prostowania wygładzający krem do włosów, termiczna ochrona
podczas modelowania i prostowania - 8szt.
Krem do loków podkreślający skręt zdyscyplinowanie naturalnego skrętu
200-250ml.- 8 sztuk.
Żel mocny profesjonalny żel do włosów z efektem mokrym- 8 sztuk.
Nabłyszczacze nadające połysk i elastyczność zawiera filtry UV poj.
150ml.- 2 sztuki.
Szampon do włosów farbowanych i rozjaśnianych z witaminami - 5 litrów.
Maska do włosów farbowanych i rozjaśnianych z jedwabiem głęboko
odżywiająca włosy po za biegach chemicznych – 2 litry.
Kremowy utleniacz(oksydanty 3%, 6%, 9%, 12%) do wszystkich zabiegów
farbowania i rozjaśniania włosów - 4 litry.
Profesjonalny rozjaśniacz bezpyłowy, rozjaśniający do 8 tonów z
polimerami zapobiegającymi zniszczeniu włosów. Opakowanie o objętości
400-500g. – 2 sztuki.
Profesjonalna folia aluminiowa fryzjerska do rozjaśniania rolka o długości
250m. – 2 sztuki.
Spryskiwacze fryzjerskie opakowanie wykonane jest z aluminium o
pojemności 250 ml.- 8 sztuki.
Myjnia fryzjerska, czarna ceramiczna miska przymocowana do podstawy
wykonanej z wysokiej jakości materiałów połączona z fotelem pokrytym
wysokiej jakości skajem i chromowanymi podłokietnikami, łatwa w
utrzymaniu czystości.
Pomocnik fryzjerski posiadający od 5 do 6 pojemnych szuflad, uchwyt na
suszarkę i prostownicę.
Pomocnik wykonany z wysokiej jakości materiałów odporne na zabrudzenia
chemiczne. Wyposażony w kółka ułatwiający użytkowanie. Wymiary:
wys.80-95 cm., szer.40 cm., dł.40-50cm.
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