
Klimazonok használata, hatóidők, leírása. 

Klimazon használatával átlagosan harmadával tudjuk csökkenteni a hajfestés, szőkítés és a dauer 
hatóidejét. A klimazon használatával a festésnél intenzívebb színhatást és optimálisabb tartósságot 
érhetünk el. A klimazonok használatának további előnye, hogy a hajápolási kezelések során növelni 
tudjuk az alkalmazott haj ápolószer, pakolás vagy szérum hatását, ezzel mélyebb ápolást biztosítunk a 
haj számára. 

TSM8000 - HARMONY EASY 

Klimazon hálózati feszültség: 220 - 240 Volt 50/60 Hertz 

Klimazon teljesítmény: 750 Watts 

Fűtés: 5db quarc infra fűtőtest 

Fejformához állítható, dönthető 5db quarc infra fűtőtest karok. 

Klimazon funkciók kijelzése: led lámpával 

Időzítés állítás: kézi, 60 percen belül 

Ventilátor sebesség:  

Klimazon programok kapcsolása: kézi 

Előre beállított program: 

Bekapcsolást jelző lámpa: led indikátorral 

Klimazon súlya: 8,5kg 

Származása: Olaszország 

Mozgathatóság: gurulós lábbal, ( rugós klimazon falikar külön rendelhető) 

Ajánlott ható idők a klimazon gép használatához: 

    Szőkített haj Festett haj Normál haj Erős haj 

    haj haj haj haj 

Dauerolás 5perc    min. 6perc    max. 7perc    max. 8perc    max. 

Hajkezelés 6perc    min. 6perc    max. 8perc    max. 8perc    max. 

Festékeltávolítás 6perc    min. 6perc    min. 6perc    max. 8perc    max. 

Vörös haj festése 5perc    min. 6perc    min. 6perc    min. 7perc    max. 

Festés   4perc    min. 4perc    min. 5perc    min. 6perc    min. 

Szőkítés   9perc    max. 10perc  max. 11perc  max. 13perc  max. 

Színezés   7perc    max. 7perc    max. 7perc    max. 7perc    max. 

 

A klimazonokról általában: 



Számos lehetőség van a fodrász munkájának valamilyen eszközzel való segítésére és gyorsítására, 

ezek egyike a klimazon. Olyan fodrászoknak ajánlott a klimazon vásárlás, akiknek sok vendégük van, 

tehát tudnának, és egyben szeretnének is, pl. több hajfestési munkát vállalni. Olyan szalonban is jó 

helye van a klimazonnak, ahová sok olyan vendég jár, aki nagyon siet, és szeretné, ha a szolgáltatás 

rövidebb ideig tartana.  

Klimazonok típusai: 

Választhatunk a falikaros és a szabadon mozgatható klimazonok  típusai közül. A falikaros klimazon 

drágább, a mozgatható általában gurul, így könnyen tudjuk a megfelelő helyre gördíteni. A készülék 

kijelzője lehet elektronikus vagy digitális. A digitális klimazon  modernebb, de igazából a megfelelő 

használhatóságot nem befolyásolja.  A klimazonoknál variálhatjuk manuálisan a hőmérsékletet és a 

működési időt az igényektől függően, ez természetesen tapasztalatot igényel. Vannak olyan klimazon 

típusok is, amelyeknél előre beprogramozott szolgáltatások közül választhatunk.  A klimazonokból 

létezik olyan fejrészű, amely statikus, azaz egyhelyben álló vagy pedig mozog a fej körül. A mozgó fejű 

klimazonnal  könnyebben biztosíthatjuk, hogy a haj minden részét egyenletes hőmérséklet érje. 

 

 

 


