
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗЧІСУВАННЯ ВОЛОССЯ 

 

Щоб ваша клієнтська база постійно розширювалася, щоб люди йшли від вас 

щасливими, важливо не тільки бути відмінним перукарем і працювати в хорошому 

салоні, не менш важливим є і те, які інструменти та матеріали ви використовуєте в 

своїй роботі.  

Які інструменти потрібні для роботи перукаря. 

Для того, щоб перукар міг якісно працювати з волоссям, він повинен мати у своєму 

арсеналі певний набір інструментів. Вони потрібні для стрижки волосся, гоління і 

укладання, створення потрібної форми та багато іншого. Для всього цього 

використовуються різноманітні машинки для стрижок, гребінці, фен, шпильки і т.д.  

Все інструменти і матеріали, необхідні для роботи перукаря можна розділити на 4 

частини: 

1. Для розчісування - гребінці та щітки. 

2. Для стрижки - прямі та філіровочні ножиці, машинка для стрижки та окантовочна 

машинка, професійний фен, пульвелізатор, затискачі, комірці перукарські, одноразові 

рушники. 

3. Для фарбування - фольга перукарська, мисочки та пензлики, затискачі, одноразові 

пеньюари і фартухи, рукавички медичні. 

4. Для укладання - фен, бігуді, плойка. 

1. Інструменти перукаря для розчісування 

Гребінець для тушування 

Половина цього гребінця складається з рідких зубчиків, а інша - з частих. Він відносно 

тонкий і довжиною близько 20 сантиметрів. 

Гребінець для довгого волосся 

https://optsalon.com/uk/perukariam/penjuari-odnorazovi.html
https://optsalon.com/uk/perukariam/penjuari-odnorazovi.html
https://optsalon.com/ru/parikmakheram/penjuari-odnorazovie.html


Він вирізняється довгими, рідкісними зубчиками. Використовується для розчісування 

волосся після "хімії", а також для довгого волосся. 

 

Гребінець з частими зубчиками і довгим 

"хвостом" (Видовження тонка ручка). З його 

допомогою дуже зручно відокремлювати одно 

пасмо волосся від інших. "Хвіст" може бути 

виготовлений з пластмаси або з металу. При 

фарбуванні або  хімічній завивці, краще 

користуватися пластмасовим хвостиком, бо 

метал може вступати в реакції з окислювачем або фарбами.  

Гребінець з металевою ручкою у вигляді вилочки використовують для начісування. 

Щітки для перукаря Брашинг - щітка круглої форми. Використовується разом з 

феном при укладанні волосся. За допомогою брашинга перукар може завивати пасма і 

піднімати волосся біля коренів. Щітки такого типу 

бувають різного діаметра - від маленького до 

великого, але найбільш затребуваними є середні, 

універсальні брашинги. 

Щітка бомбаж  (скелетна)  - щітка з великими і 

рідкими зубчиками, з розрізами у вигляді щілин. 

Назву отримала завдяки тому, що своїм виглядом 

нагадує скелет. Завдяки великим отворам, які 

дозволяють повітрю вільно проходити крізь них, 

використовується для укладок за допомогою фена. 

 

 


