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Temat: Przybory fryzjerskie. ( podręcznik z technologii strona 85-87) 

 
Przybory, to wszystkie przedmioty, które wspomagają ułożenie włosów. 

Najczęściej stosowane są: 

 

 

szczotki do włosów – używane do suszenia i czesania fryzur. Służą do 
modelowanie, czesania i szczotkowania, masażu, oczyszczania klienta po 

strzyżeniu (karkówki). Mogą być wykonane ze szczeciny naturalnej lub z 
tworzywa sztucznego. Mogą być okrągłe, półokrągłe i płaskie, 

 

 



wałki do włosów – nadają włosom odpowiedni stopień skręcenia i 

puszystości. Są stosowane do ondulacji wodnej (wałki siatkowe) i ondulacji 
trwałej (z tworzyw sztucznych), 

 

 

 



 

 

 

 



 

W standardach wyposażenia salonu fryzjerskiego wymienia się następujące 
przybory: 
 

- wałki do ondulacji, 
- szczotki – okrągłe, półokrągłe i płaskie, 

- nawijacze do trwałej ondulacji o różnej średnicy, 
- bibułki stosowane do nawijania włosów do trwałej, 
- podkładki pod gumki, 

- miseczki plastikowe do rozrabiania farby, 
- pędzelki do nakładania farby, 
- pędzelki do nakładania środków rozjaśniających, 

- rozpylacze do wody, 
- czepki, folia aluminiowa do pasemek, 

- grzebienie do baleyażu, 
- karkówka, 
- pojemniki na watę. 

Bielizna stosowana we fryzjerstwie – należy do niezbędnego wyposażenia 
zakładu fryzjerskiego. Obejmuje zarówno odzież ochronną pracowników, jak i 
bieliznę używaną dla klientów: pelerynki, podwłośniki, serwetki, ręczniki i 

inne. Obecnie dąży się do tego, aby coraz powszechniej stosowana była 
bielizna jednorazowego użytku, która zostaje użyta tylko dla jednego klienta, 

a następnie wyrzucona. Jest to najlepszy sposób zapobiegania zakażeniom w 
zakładach fryzjerskich. Bielizna używana dla klientów musi być stosowana 
zawsze świeża i czysta, tylko dla jednego klienta, powinna być wykonana z 

materiałów łatwych do prania w wysokich temperaturach, ręczniki powinny 
dobrze wchłaniać wilgoć, a pelerynki czy podwłośniki zabezpieczać odzież 

klienta przed zamoczeniem czy zabrudzeniem. 
 
Odzież ochronna, używana przez fryzjerów powinna przykrywać całkowicie 

ubrania prywatne, powinna być z materiału odpornego na pranie w wysokich 
temperaturach i na stosowanie środków dezynfekcyjnych. Powinna być 
luźna, przewiewna i estetyczna. Dobrze, jeśli jest kolorystycznie dopasowana 

do ogólnej kolorystyki zakładu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
higieniczno-sanitarnymi czystą bieliznę i odzież ochronną 



przechowuje się w przeznaczonych do tego celu szafkach, oddzielnych i 

odpowiednio oznakowanych.  
           Natomiast brudną bieliznę i odzież ochronną przechowuje się w 

wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, w zamkniętych i odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Pojemniki z 
brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu 

niezwłocznie usuwa się poza zakład. Pranie brudnej bielizny i odzieży 
roboczej lub ochronnej powinno odbywać się poza zakładem. Wykonywanie 
tych czynności w zakładzie jest możliwe tylko wówczas gdy zakład posiada 

odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające wymagania określone w 
przepisach o warunkach technicznych budynków. 

 


