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Ani přy nejmenším nepochybujeme o tom, že 
člověk držící v ruce tento katalog, je ve svém 

oboru profesionál.  Máte svou práci rádi.

Umíte jí vykonávat. 
Ona Vám přináší potěšení . 

Nám také!

Proto nás velice těší, že Vám můžeme předložit výsledek
naší profesionality – katalog výrobků společnosti Solinberg.

Ceníme si času, a proto jsme shromáždili v našem katalogu vše, 
co Vám pomůže optimálně vynaložit s Vaším časem. Vše, co je 

nezbytné pro krásu…
V každé době se ženy snaží být krásné, aby přinášely radost 

svému okolí a také samy sobě. Na to je však potřeba hodně věcí, 
které musejí být vždy po ruce. Zde představujeme pravě to, co je 

nezbytně nutné pro každou ženu. Drobnosti, ze kterých se skládá 
neopakovatelný styl každé ženy. Věci, které Vám budou přinášet 

radost každý den… vždyť jsou vyrobené s láskou.

Užijte si čas, který vynakládáte na sebe a svojí krásu!

Vedeni
společnosti Solinberg
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Spříchodem profesionálních výrobků obchodní 
značky Solinberg a díky evropské kvalitě a použi-
tí nejmodernějších technologií, se pojem KRÁSA 
neoddělitelně spojil s pojmy ŠIROKÝ VÝBĚR a 
POTĚŠENÍ. 
Naše inovativní nástroje, spolu s vědecky podlože-
nými složením výrobků, tvoří neotřesitelný základ 
krásy a vitality a umožní Vám mnohem déle vypa-
dat báječně. 
Upravené ruce - to je vizitka každé ženy, smyslné 
vyjádření individuální image. 
Propůjčit rukám dokonalý vzhled až po konečky 
nehtů - to není lehký úkol. Nicméně i laik může 
být překvapen, jak snadná a příjemná může být 
procedura manikúry, pokud se provádí nástroji té 
nejvyšší kvality. 
Souprava manikúr a příslušenství Solinberg – to 
je jednoduchost a krása ideálně propracovaných 
linií. Vše to, co představuje Váš styl. 
Vědecký přístup a profesionální výrobky jsou to, co 
umožní KAŽDÉ ŽENĚ denně pečovat o svůj vzhled 
a také každý den vidět VÝSLEDKY.

Solinberg Manikúry 

Manikúry 1.1
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Solinberg

s120-150J/…
Manikúrní sada 
FR - 150J/87/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleš-
tičky, pilník na nehty,  pinzeta na 
obočí, manikúrní vidlička na kůžič-
ku, zatlačovátko na kůžičku 3 ks, 
zrcátko, kosmetická taštička

Top lineManikúrní sady 
solinBErG 

Manikúry této kolekce se vyznačují luxusním a stylovým provedením pouzdra z 
pravé kůže a vynikající kvalitou nástrojů Excellent z vysoce legované oceli od 
předních evropských výrobců. Dokonalost formy a stylu. Dokonalá kvalita.

s120-120J/…
Manikúrní sada  
FR-120J/64/…
nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vid-
lička na kůžičku, pilník na leš-
tění nehtů, zrcátko, kosmetická 
taštička

s120-170J/…
Manikúrní sada 
FR - 170J/110/…
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, 
manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, manikúrní vidlič-
ka na kůžičku, zatlačovátko na ků-
žičku - 4 ks, pilník na leštění nehtů, 
zrcátko, kosmetická taštička

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

/455… 

/455… 

/455… 
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s120-164H/…
Manikúrní sada FR-164H/130/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, ští-
pačky na nehty, pilník na nehty, pinzeta na obočí - 2 ks, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 
4 ks, exkavátor

s120-166H/…
Manikúrní sada FR-166H/150/…
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, univerzální nůžky, mani-
kúrní kleštičky, štípačky na pedikúru, štípačky na nehty, pilník 
na nehty, pinzeta na obočí - 2 ks, manikúrní vidlička na ků-
žičku, zatlačovátko na kůžičku - 4 ks, exkavátor

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…5 
Gold 

…2 
Mat 

/401… 

/401… 

/476… 

/450… /455… 

s120-166J/…
Manikúrní sada 
FR-166J/150/…
nůžky na nehty - 2 ks, nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, kleštičky pedikúrní, kleštičky na nehty, pilník 
na nehty, pinzeta na obočí - 2 ks, manikúrní vidlička 
na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 4 ks, zrcátko

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…1 
Silver 

/450… /455… /401… 
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s120-170H/…
Manikúrní sada FR-170H/100/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, ští-
pačky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 
2 ks, exkavátor

s120 - 170H4015p
Manikúrní sada FR - 170H/100/401 HG
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípač-
ky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní 
vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, exkavátor

s120-196/…
Manikúrní sada FR-196/141/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na 
pedikúru, štípačky na nehty, pilník na nehty, pinzeta na obočí - 2 ks, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 4 ks, pil-
ník na leštění nehtů

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/636… /635… 

/401… 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

/450… /455… /476… 
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s120-174N/…
Manikúrní sada FR-174N/115/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na 
nehty, štípačky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, mani-
kúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 3 ks, exkavátor

s120-172/4015p
Manikúrní sada FR - FR-172/100/401 HG
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky 
na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vid-
lička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, exkavátor

…5 
Gold 

…1 
Silver 

/401… 

/407… 

/939… 

/930… 

s120-174/…
Manikúrní sada FR-174/115/939…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na ne-
hty, štípačky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní 
vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 3 ks, exkavátor

…2 
Mat 
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s120-172/…
Manikúrní sada FR-172/100/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípač-
ky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vid-
lička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, pilník na leš-
tění nehtů

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/636… /635… 

/492… 

s120-172/…
Manikúrní sada FR-172/100/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na pedikúru, pilník 
na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžič-
ku - 2 ks, pilník na leštění nehtů

s120-120/…
Manikúrní sada FR-120/54/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta na obočí, 
zatlačovátko na kůžičku

…2 
Mat 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

/495… 

/494… 

/480… 

/481… 
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s120-170/4122p
Manikúrní sada FR-170/81/412 FM
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko 
na kůžičku - 2 ks, exkavátor

s120-170/…
Manikúrní sada FR-170/90/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na ků-
žičku - 3 ks, exkavátor

s120-150N/…
Manikúrní sada FR-150N/74/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinze-
ta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na 
kůžičku - 2 ks

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/407… 

/636… /635… 
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s120-120J/8645
Manikúrní sada FR-120JC/64/864
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, pilník na 
leštění nehtů, zrcátko, kosmetická taštička

s120-174C/8812
Manikúrní sada FR-174C/115/8812
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na ne-
hty - 2 ks, štípačky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 3 ks

s120-156С/8812
Manikúrní sada FR-156С/50/881
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta na obo-
čí, exkavátor

CONTENTPrevious page Next page
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s120-120С/8812
Manikúrní sada FR-120C/64/881
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, pilník na 
leštění nehtů

s120-174C/8645
Manikúrní sada FR-174C/115/864
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na ne-
hty, štípačky na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní 
vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 3 ks

s120-172C/8772
Manikúrní sada FR-172C/100/877
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky na pe-
dikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžič-
ku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, pilník na leštění nehtů

CONTENTPrevious page Next page
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s120-156/…
Manikúrní sada FR-156/50/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta na 
obočí, exkavátor

s120-148/…
Manikúrní sada FR-148/50/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta na 
obočí, exkavátor

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/636… /635… 

/636… /635… 

s120-150C/8771
Manikúrní sada FR-150C/74/877 NI
nůžky na kůžičku,  manikúrní kleštičky,  pilník na nehty, pinzeta na 
obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks

CONTENTPrevious page Next page
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s120-156/4122p
Manikúrní sada FR-156/61/412 FM
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, exkavátor

s130-252/…
2)Manikúrní sada FD-252/101/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, pil-
ník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na ků-
žičku, zatlačovátko na kůžičku - 3 ks, pilník na leštění ne-
htů

s130-250/…
Manikúrní sada FD-250/70/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, pil-
ník na nehty, pinzeta na obočí, zatlačovátko na kůžič-
ku - 2 ks

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

/451… /450… /455… 

/451… /450… /455… 
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s120-120/…
Manikúrní sada FR-120/54/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, zatlačovátko na kůžičku

s120-120N/…
Manikúrní sada FR-120N/68/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, pilník na leštění nehtů, exkavátor

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/407… 

/636… /635… 

…2 
Mat 

s130-216/…p
Manikúrní sada FD-216/67/…p
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, pilník 
na leštění nehtů

…5 
Gold 

/412… /401… 

CONTENTPrevious page Next page
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s120-180/4122p
Manikúrní sada FR-180/75/412 FM
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, štípačky na pedikůru, 
pilník na nehty, pinzeta na obočí, zatlačovátko na kůžič-
ku - 2 ks

s120-108/…
Manikúrní sada FR-108/70/…
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, pilník na 
nehty, pinzeta na obočí, pilník na leštění nehtů, exkavátor

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/476… 

CONTENTPrevious page Next page
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s130-227/…
Manikúrní sada FD-227/65/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, pilník na leštění nehtů

/455… /450… /451… 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

Manikúrní sada FR-120/54/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, exkavátor

s120-120/4015p

s120-120/4122p

s120-106/…
Manikúrní sada FR-106/45/…
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/423… 

CONTENTPrevious page Next page
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s120-150/412…p
Manikúrní sada FR - 150/75/412…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, štípačky na pedikůru, 
pilník na nehty, pinzeta na obočí, zatlačovátko na ků-
žičku - 2 ks

s130 - 216/412…pm
Manikúrní sada 
FD - 216/67/412…pm
nůžky na kůžičku, štípačky na pedikůru, pilník 
na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička 
na kůžičku, pilník na leštění nehtů

s110-200/4012
Manikúrní sada  
PW-200/401
univerzální nůžky, štípačky 
na pedikúru, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí

for Men Pánská kolEkcE 
souPrav 

Kolekce manikúr For Men se odlišuje strohým stylem 
pouzder z pravé kůže. Skladba nástrojů je pečlivě 
vybrána v souladu s účelem použití, všechny sady této 
kolekce jsou doplněny nůžkami na nehty. 
Důstojný a praktický dárek pro opravdové muže. 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

CONTENTPrevious page Next page
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Travel 

s110-110/…
Manikúrní sada PW-
110
nůžky na kůžičku, pilník 
na nehty

s110-180/…
Manikúrní sada PW-
180/…
nůžky na kůžičku, pilník na neh-
ty, pinzeta na obočí

cEstovní Manikúrní 
sady 

Manikúrní sady Travel vynikají kompaktními a pohodlnými pouzdry z pravé 
kůže. Nástroje v jednotlivých modelech jsou ideálně zkombinovány tak, aby se 
každá žena mohla na cestách s manikúrami kolekce Travel cítit jistě. 
To není jen krásný dárek – je to Váš talisman na cesty! 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/476… /455… /451… /450… 

/476… /455… /451… /450… 
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s110-230/…
Manikúrní sada PW-230/…
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštič-
ky, pilník na nehty, pinzeta na obočí

s110-228/…
Manikúrní sada PW-228/…
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na neh-
ty, pinzeta na obočí

s110-228/4015
Manikúrní sada 
PW-228/401
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštič-
ky, pilník na nehty, pinzeta na obočí

s110-200/4511
Manikúrní sada PW-
200/…
nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

/451… /450… /476… /455… 

/401… 

/451… /450… /476… /455… /451… /450… /476… /455… 

CONTENTPrevious page Next page
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140 - 044…
Manikúrní sada 0 - 44
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na neh-
ty, pinzeta na obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlička 
na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku

140 - 038…
Manikúrní sada 0 - 38
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, manikúrní kleštič-
ky, pinzeta na obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlič-
ka na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, pilník na 
leštění nehtů

140 - 042…
Manikúrní sada 0 - 42
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, pil-
ník na nehty, zatlačovátko na kůžičku

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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140 - 043…
Manikúrní sada 0 - 43
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, 
pilník na nehty, pilník na leštění nehtů

140 - 120…
Manikúrní sada FR - 120 / 51 / 640
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, pilník na 
nehty, exkavátor

140 - 039…
Manikúrní sada 0 - 39
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, pilník 
na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na ků-
žičku - 3 ks, pilník na leštění nehtů

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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140 - 148…
Manikúrní sada FR–148 / 50 / 630
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, 
pilník na nehty, zatlačovátko na kůžičku

140 - 156…
Manikúrní sada FR - 156 / 550 / 401
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, pilník 
na nehty, zatlačovátko na kůžičku

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

140 - 172…
Manikúrní sada FR - 172 / 100 / 635
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky 
na pedikúru, pinzeta na obočí, pilník na nehty, manikúrní vid-
lička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, pilník na leš-
tění nehtů

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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140 - 170…
Manikúrní sada FR - 170 / 90 / 635
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, 
pilník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovát-
ko na kůžičku - 3 ks, pilník na leštění nehtů

140 - 227…
Manikúrní sada FD - 227 / 65 / 451
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, pilník na leštění nehtů

140 - 150…
Manikúrní sada FR - 150 / 75 / 911
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinze-
ta na obočí, pilník na nehty, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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140 - 252…
Manikúrní sada 
FD - 252 / 70 / 911
nůžky na kůžičku, nůžky na ne-
hty, manikúrní kleštičky, pinzeta 
na obočí, pilník na nehty, mani-
kúrní vidlička na kůžičku, zatla-
čovátko na kůžičku - 3 ks, pilník 
na leštění nehtů

140 - 250…
Manikúrní sada FD - 250 / 101 / 450
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, 
pinzeta na obočí, pilník na nehty, zatlačovátko na ků-
žičku - 2 ks

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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140 - 1105 
Gold 140 - 1805 

Gold 

140 - 2005 
Gold 

140 - 2285 
Gold 

140 - 1101 
Silver 

140 - 1102 
Mat 140 - 1801 

Silver 
140 - 1802 

Mat 

140 - 2001 
Silver 

140 - 2002 
Mat 

140 - 2281 
Silver 

140 - 2282 
Mat 

140 - 2305 
Gold 

140 - 2301 
Silver 

140 - 2302 
Mat 

Manikúrní sada PW - 110
nůžky na kůžičku, pilník na nehty

Manikúrní sada PW - 180
nůžky na kůžičku, pinzeta na obočí, pil-
ník na nehty

Manikúrní sada PW - 200
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pin-
zeta na obočí, pilník na nehty

Manikúrní sada PW - 228
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pin-
zeta na obočí, pilník na nehty

Manikúrní sada  
PW - 230
nůžky na nehty, nůž-
ky na kůžičku, ma-
nikúrní kleštičky, pin-
zeta na obočí, pilník 
na nehty
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141- 63109…
Manikúrní sada 63109
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, štípačky na pe-
dikúru, štípačky na nehty, skládací pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, zatlačovátko na kůžičku, sklá-
dací nožík, klíčenka – otvírák

…2 
Mat 

…1 
Silver 

141-3065…
Manikúrní sada 3065
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, pinzeta na 
obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko 
na kůžičku - 3 ks

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 
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141-3069…
Manikúrní sada 3069
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, skládací 
pilník na nehty, pinzeta na obočí, zatlačovát-
ko na kůžičku

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…1 
Silver 

…3 
Gold 

…1 
Silver 

…3 
Gold 

…2 
Mat 

141 - 30461
Manikúrní sada 3046
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, 
pilník na nehty, nástroj pro péči o nehty, pinzeta na obo-
čí, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks

141 - 30471
Manikúrní sada 3047
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, skládací pilník na 
nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, 
zatlačovátko na kůžičku - 2 ks

141 - 3040…
Manikúrní sada 3040
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštič-
ky, pilník na nehty, zatlačovátko na 
kůžičku - 2 ks

141 - 3041…
Manikúrní 
sada 3041
nůžky na kůžičku, manikúr-
ní kleštičky, štípačky na neh-
ty, pilník na nehty, zatlačovát-
ko na kůžičku
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…1 

…5 

…2 

141-3066…
Manikúrní sada 3066
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, pil-
ník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 3 ks

141-3070…
Manikúrní sada 3070
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, štípačky 
na pedikúru, pilník na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlič-
ka na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, exkavátor

141-5058…
Manikúrní sada 5058
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípač-
ky na nehty, pilník na nehty, pinzeta na obo-
čí, manikúrní vidlička na kůžičku

Silver 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

Gold 

…1 
Silver 

…1 
Silver 

Mat 

CONTENTPrevious page Next page



29

141-5002…
Manikúrní sada 5002
nůžky na kůžičku, pinzeta na obočí, 
skládací pilník na nehty, štípačky na 
nehty, štěteček na pudr, štěteček na 
oční stíny, štěteček na oční linky, štěte-
ček na rtěnku

…1 

…2 

…3 

141-3068…
Manikúrní sada 3068
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, pin-
zeta na obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, 
nástroj na zpracování kůžičky – 3 ks

141-3067…
Manikúrní sada 3067
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, pilník na neh-
ty, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na ků-
žičku - 2 ks

…2 
Mat 

…2 
Mat 

…5 
Gold 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…1 
Silver 
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…3 
Gold 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…3 
Gold 

…2 
Mat 

141 - 3053…
Manikúrní sada 3053
nůžky na kůžičku, manikúrní kleš-
tičky, pilník na nehty, pinzeta na 
obočí, manikúrní vidlička na ků-
žičku, zatlačovátko na kůžič-
ku - 3 ks

141 - 3038…
Manikúrní sada 3038
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na 
nehty, pilník na nehty, pinzeta na obočí, exkavátor

…1 
Silver 

…3 
Gold 

…11 
Mat 

141 - 3043…
Manikúrní sada 3043
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, manikúr-
ní kleštičky, pinzeta na obočí, pilník na neh-
ty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovát-
ko na kůžičku - 3 ks
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…3 
Gold 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…3 
Gold 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…3 
Gold 

…11 
Mat 

141- 3051…
Manikúrní sada 3051
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pil-
ník na nehty, manikúrní vidlička na kůžič-
ku, pinzeta na obočí, zatlačovátko na 
kůžičku - 3 ks

141 - 3042…
Manikúrní sada 3042
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pil-
ník na nehty, pinzeta na obočí, manikúr-
ní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na 
kůžičku - 3 ks

141 - 30451
Manikúrní sada 3045
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, pilník na nehty sklá-
dací, pinzeta na obočí, manikůrní vidlička na kůžičku, 
zatlačovátko na kůžičku, nástroj pro péči o nehty

141 - 3044…
Manikúrní sada 3044
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, skládací pilník na 
nehty, pinzeta na obočí, zatlačovátko na kůžičku
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а140 - 102…
Manikúra 101 G - 2
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, manikúrní vidlička na ků-
žičku, pinzeta na obočí - 2 ks, pilník na nehty, zatlačovátko na 
kůžičku - 3 ks

а140 - 9022…
Manikúrní sada 902 S - Z
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na neh-
ty, pinzeta na obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlička na 
kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks

а140 - 9021…
Manikúrní sada 902 S - S
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na obočí, štípačky 
na nehty, pilník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačo-
vátko na kůžičku - 2 ks

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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а140 - 416…
Manikúrní sada L04 - 16 Silver
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípač-
ky na nehty, skládací pilník na nehty, pinze-
ta na obočí

а140 - 8201…
Manikúrní sada 820 RB - 1
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, ští-
pačky na nehty, pilník na nehty, pinzeta na 
obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, za-
tlačovátko na kůžičku

а140 - 424…
Manikúrní sada  
L04 - 24 Silver
nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, nůžky na nehty, pil-
ník na nehty, pinzeta na obočí

а140 - 903…
Manikúrní sada 903 S
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, pin-
zeta na obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, 
zatlačovátko na kůžičku

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…1 
Silver 
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а140 - 403…
Manikúrní sada 
L04 - 3
nůžky na kůžičku, ští-
pačky na nehty, pil-
ník na nehty, pinzeta na 
obočí, nástroj pro péči 
o nehty

а140 - 3011…
Manikúrní sada  
301 SM - S
nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, exkavátor

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

а140 - 9071…
Manikúrní sada  
907 RB - 1
nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vid-
lička na kůžičku, zatlačovátko 
na kůžičku - 2 ks

а140 - 9072…
Manikúrní sada 907 S
nůžky na kůžičku, manikúrní 
kleštičky, pilník na nehty, pin-
zeta na obočí, manikúrní vid-
lička na kůžičku, zatlačovátko 
na kůžičku - 2 ks

а140 - 3012…
Manikúrní sada 301 SM - Z
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pilník na 
nehty, pinzeta na obočí, exkavátor

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 
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а140 - 9111…
Manikúrní sada 911 S
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pil-
ník na nehty, pinzeta na obočí, zatlačovát-
ko na kůžičku

а140 - 9112…
Manikúrní sada 911 S - S
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pil-
ník na nehty, pinzeta na obočí, zatlačovát-
ko na kůžičku

а140 - 910…
Manikúrní sada 910 S
nůžky na kůžičku, manikúrní kleš-
tičky, pilník na nehty, pinzeta na 
obočí, štěteček na pudr, štěteček 
na oční stíny, štěteček na oční lin-
ky, štěteček-aplikátor na oční stíny, 
štěteček na rtěnku

а140 - 909…
Manikúrní sada 
909 S - A
nůžky na kůžičku, manikúrní kleš-
tičky, štípačky na nehty, pilník na 
nehty, pinzeta na obočí, manikúr-
ní vidlička na kůžičku, zatlačovát-
ko na kůžičku - 2 ks

а140 - 9001…
Manikúrní sada  
900 S - E
nůžky na kůžičku, manikúr-
ní kleštičky, pinzeta na obočí, 
pilník na nehty skládací,  za-
tlačovátko na kůžičku

а140 - 9002…
Manikúrní sada 
 900 S - S
nůžky na kůžičku, manikúr-
ní kleštičky, pinzeta na obočí, 
pilník na nehty skládací,  za-
tlačovátko na kůžičku

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…2 
Mat 

…1 
Silver 

…5 
Gold 

…1 
Silver 

…5 
Gold 
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1.2 Manikúry

Orient - vytváří jemnost. Východní nástroje jsou 
známé pro svoji jemnost a eleganci. Manikúrní nástroje 
korejských mistrů, spolupracujících se společností 
Solinberg – to je pokračování staré tradice. Nabízíme 
Vám sady v koženém provedení, v pouzdře a také – jako 
cestovní balení. 
Strohé manikúrní sady-pouzdra vynikají dokonalým 
vnějším vzhledem. Minimalismus tohoto estetického řešení 
je součástí unikátního stylu. 
Manikúrní sady v koženém provedení se vyznačují elegancí. 
Hladké linie, příjemný design – to je něco, co nenechá 
lhostejnou žádnou skutečnou dámu. Můžeme směle říci, že 
tato drobnost je nezbytná na toaletním stolku. 
Není žádným tajemstvím, že kdo se chystá na cestu, připraví 
si vše, co je nejvíce potřeba – pak takový výlet dopadne 
bezchybně.  Cestovní sada společnosti Solinberg se může 
stát Vaším talismanem na cestě.

Jouth Korea
Manikúrní sady 
JiŽní korEa
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Manikúrní sady této značky se vyznačují 
zejména měkkostí ve vyhotovení a elegancí. Hladké linie, pohodlný a 
příjemný design – to je něco, co nenechá lhostejnou žádnou skutečnou 
dámu. Je možné směle říci, že tato drobnost je nezbytná jak na toaletním 
stolku, tak v kabelce.

Manikúry

Manikúry

38

1.2

130-0071
Manikúrní sada B-7-1
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty - 
2 ks, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, 
zatlačovátko na kůžičku

130-0073
Manikúrní sada B-7-3
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty - 2 ks, manikúrní 
kleštičky, pinzeta na obočí, pilník na nehty, zatlačovátko 
na kůžičku

120-002
Manikúrní sada R002A
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, 
manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, zatlačovátko na 
kůžičku - 2 ks

130-0072

120-3000
Penál 3000 G
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty – 2 ks, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, manikůrní nožík, nástroj pro péči o nehty, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku

120-0300
Penál BM - 300 GOLD
nůžky na kůžičku, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, štípačky na nehty - 2 ks, 
manikúrní vidlička na kůžičku, nástroj pro 
péči o nehty, zatlačovátko na kůžičku
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130-0102
Manikúrní sada DE 102
nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, pinzeta na 
obočí, pilník na nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na 
kůžičku - 3 ks.

130-0150
Manikúrní sada С
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, manikúrní vidlička na kůžičku, štěteček na rtěnku, 
štěteček na pudr, štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na 
oční stíny

130-0151
Manikúrní sada С 1
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, 
pinzeta na obočí, pilník na nehty, pilník na leštění nehtů, 
zatlačovátko na kůžičku

130-0160 BM
Manikúra čtverec B 1 (black MC)
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, pinzeta na obočí, manikúrní 
vidlička na kůžičku, pilník na nehty, kleštičky na obočí, štěteček na 
rtěnku, štěteček na pudr, štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na 
oční stíny, štěteček na oční linky, zrcátko

130-0201
Manikúra čtverec ВМ1 (black MC)
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty – 2 ks, pilník na 
nehty, pilník na leštění nehtů, pinzeta na obočí, manikúrní vidlička na 
kůžičku, zatlačovátko na kůžičku, nástroj pro péči o nehty, zrcátko

130-0285BM
Manikúrní sada D-1 (black MC)
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pilník na leštění nehtů, pinzeta na obočí, nástroj pro péči o nehty, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, štěteček na 
rtěnku, štěteček na pudr, štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na oční 
stíny, štěteček na oční linky, hřebínkový kartáček na řasy, zrcátko
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1.2

130-0351
Manikúrní sada 110
nůžky na nehty, štípačky na nehty, pilník na nehty skládací, pinzeta 
na obočí, štěteček na rtěnku, štěteček na pudr, štěteček na oční stíny, 
štěteček-aplikátor na oční stíny, hřebínkový kartáček na řasy

130-0352
Manikúra 120 A
nůžky na nehty, štípačky na nehty, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, zatlačovátko na kůžičku, štěteček na rtěnku, štěteček 
na pudr, štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na oční stíny, 
hřebínkový kartáček na řasy

130-0280ВМ
Manikúrní sada D (black) (MC)
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty – 3 ks, pilník na nehty, pilník na leštění 
nehtů, pinzeta na obočí, nástroj pro péči o nehty, manikúrní vidlička na 
kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, štěteček na rtěnku, štěteček na 
pudr, štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na oční stíny, štěteček na 
oční linky, hřebínkový kartáček na řasy, zrcátko

130-0261
Manikúra srdce H1 (black MC)
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty, 
pilník na nehty, pinzeta na obočí, nástroj pro péči o nehty, 
manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 
2 ks, štěteček na rtěnku, štěteček na pudr, štěteček na 
oční stíny, hřebínkový kartáček na řasy

130-0272
Manikúrní 
sada H-MINI
nůžky na kůžičku, štípačky na 
nehty, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, pilník na leštění nehtů, 
manikúrní vidlička na kůžičku, 
zatlačovátko na kůžičku

130-0181
Manikúra čtverec B 21(NB)
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, manikúrní vidlička na kůžičku, 
pilník na nehty, pinzeta na obočí, štěteček na rtěnku, štěteček na pudr, 
štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na oční stíny, štěteček na oční 
linky, zrcátko

CONTENTPrevious page Next page



41

130-0310
Manikúra SD1 (black MC)
nůžky na kůžičku, manikúrní kleštičky, štípačky na nehty – 2 ks, pilník 
na nehty, pilník na leštění nehtů, pinzeta na obočí, nástroj pro péči o 
nehty, manikúrní vidlička na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku - 2 ks, 
štěteček na rtěnku, štěteček na pudr, štěteček na oční stíny, štěteček-
aplikátor na oční stíny, štěteček na oční linky, hřebínkový kartáček na 
řasy, zrcátko

130-0341
Manikúra 100 B/C
nůžky na kůžičku, nůžky na nehty, manikúrní kleštičky, pilník na nehty, 
pinzeta na obočí, štěteček na rtěnku, štěteček na pudr, štěteček na 
oční stíny, štěteček-aplikátor na oční stíny, hřebínkový kartáček na 
řasy

130-0342
Manikúra 100 D
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, manikúrní kleštičky, pilník 
na nehty, pinzeta na obočí, štěteček na rtěnku, štěteček na pudr, 
štěteček na oční stíny, štěteček-aplikátor na oční stíny, hřebínkový 
kartáček na řasy

130-0302BM
Manikúra SD-MINI (black) (MC)
nůžky na kůžičku, štípačky na nehty, pilník na nehty skládací, 
pinzeta na obočí, nástroj pro péči o nehty, manikúrní vidlička 
na kůžičku, zatlačovátko na kůžičku

110-0010
5 předmětů neon
štípačky na nehty, nůžky na 
kůžičku, pinzeta na obočí, 
pilník na nehty, zatlačovátko 
na kůžičku

110-0030
6 ks černé
Štípačky na nehty, nůžky na 
kůžičku, pilník na nehty, pinzeta 
na obočí, manikúrní vidlička na 
kůžičku, zatlačovátko na kůžičku
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2.1

Manikure
Být neodolatelnou... 
Nic není nemožné! 
Ženský šarm a krása pouze začínají ideálním tvarem nehtů a 
jejich třpytem. 
K vašim službám – manikúrní nástroje evropské kvality, 
elegantní i jednoduché: nůžky a kleštičky, pilníky a 
exkavátory. 
Celý sortiment příslušenství pro péči o nehty od předních 
výrobců je prezentován v katalogu společnosti Solinberg. 
Originální modely a designérské nápady ocení nejen 
profesionálové. Každý si zde může vybrat pohodlné a 
spolehlivé nástroje, které mu budou věrnými pomocníky na 
mnoho let... 
A Vaše image bude vždy perfektní – do konečků nehtů!

Manikúrní PříslušEnství
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ProfEssional Quality
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Manikúrní příslušenství2.1

s212-107p

Nůžky na kůžičku z nerezové oceli,  
L – 9 cm

s212-109p

212-097p 212-099p

Nůžky na kůžičku z nerezové oceli,  
L – 9 cm

Nůžky na kůžičku z nerezové oceli,  
L – 9 cm

s212-087p s212-089p

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 20 mm délka čepele – 20 mm

K Vašim službám profesionální manikúrní nástroje Excellent 
z vysoce legované oceli od předních evropských výrobců. Dokonalost formy a 
stylu. Dokonalá kvalita. 
Chcete být krásná? Buďte. S námi to není těžké!

Manikúrní nástroje 
pro profesionály
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Nůžky bezpečné z nerezové oceli, 
L – 8 cm

s212-767p s212-769p
s212-W17p s212-W19p

s212-197p s212-199p s212-207p s212-209p

s221-501p s221-503p s221-517p s221-519p

Nůžky na nehty z nerezové oceli, 
L – 9 cm

Nůžky na nehty z nerezové oceli, 
L – 9 cm

Štípačky na pedikúru z nerezové oceli, 
L – 10,5 cm

Manikúrní kleštičky z nerezové oceli, 
L – 10,5 cm

Nůžky bezpečné z nerezové oceli, 
L – 9 cm

ProfEssional Quality

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 25 mm

délka čepele – 20 mm

L – 15 mm
L – 8 mm

délka čepele – 25 mm

45CONTENTPrevious page Next page



Excellent

46
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PrEMiuM Quality

s212-083 s212-081

Univerzální nůžky 
z nerezové oceli, 
L – 9 cm

s212-082

s212-093 s212-091

Nůžky na kůžičku 
z nerezové oceli, 
L – 9 cm

s212-092

s212-103 s212-101

Nůžky na kůžičku 
z nerezové oceli, 
L – 9 cm

s212-102

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 20 mm
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PrEMiuM Quality

Nůžky bezpečné z nerezové oceli, 
L – 8 cm

s212-761 s212-763
s212-W11 s212-W13

Nůžky bezpečné z nerezové oceli, 
L – 9 cm

s212-193 s212-192

Nůžky na nehty 
z nerezové oceli, 
L – 9 cm

s212-191

s212-203 s212-202

Nůžky na nehty 
z nerezové oceli, 
L – 9 cm

s212-201

délka čepele – 25 mm

délka čepele – 25 mm

délka čepele – 20 mm délka čepele – 20 mm
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Manikúrní kleštičky, L – 10 cm

s221-35110/1N s221-38612/1N s221-37710/1N
Manikúrní kleštičky, L – 10 cm

s221-32010/8B

s221-35110/7G s221-38612/7G s221-37710/1G s221-32010/8G

s221-35110/7N s221-38612/7N s221-37710/2S s221-32010/2S

Manikúrní kleštičky, L – 10 cm Manikúrní kleštičky, L – 10 cm

Manikúrní kleštičky, L – 10 cm Manikúrní kleštičky, L – 10 cmManikúrní kleštičky, L – 10 cm Manikúrní kleštičky, L – 10 cm

Manikúrní kleštičky, L – 10 cm Manikúrní kleštičky, L – 10 cmManikúrní kleštičky, L – 10 cm Manikúrní kleštičky, L – 10 cm

L – 4 mm L – 9 mm L – 5 mm L – 4 mm

L – 4 mm L – 9 mm L – 5 mm L – 4 mm

L – 4 mm L – 9 mm L – 5 mm L – 4 mm
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Manikúrní nástroJE

Comfort line
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Manikúrní příslušenství2.1

…2S 
Matněný 
povrch 

z nerezové 
oceli

…1 
Leštěný povrch 

z nerezové 
oceli

…9 
Leštěný povrch 

z nerezové oceli, 
rýhovaný, potažený 

zlatem

…7 
Leštěný povrch 

z nerezové oceli, 
rýhovaný

…3 
Leštěný povrch 

potažený 
zlatem

…2T 
Matněný 
povrch 

z nerezové 
oceli

…8 
Neleštěný 

povrch 
z nerezové oceli

…4S 
Matněný povrch 
z nerezové oceli, 
potažený zlatem
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212-63500/1…
Univerzální nůžky,  
L – 9 cm

212-63500/…
Univerzální nůžky, 
L – 9,5 cm

212-63500/15…
Nůžky na kůžičku,  
L 9,5 cm

212-63500/2…
Univerzální nůžky, 
L – 9 cm

212-63500/…
Univerzální nůžky, 
L – 9 cm

212-63501/17…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9 cm

čepel – 20 mm čepel – 20 mm čepel – 15 mm

čepel – 20 mm čepel – 20 mm čepel – 17 mm

čepel – 20 mm čepel – 20 mm čepel – 17 mm

Povrchy 
…1; …8

Povrchy 
…3

Povrchy 
…1; …2S; …2T; …3;  

…7; …8; …9

Povrchy 
…1; …2; …2T; …3

Povrchy 
…1; …2S; …4S

Povrchy 
…1; …2S; …2T;  

…3; …7; …9

Povrchy 
…1; …2T; …3

Povrchy 
…1; …2T;  

…3; …7; …9

Povrchy 
…1; …2S; …2T;  

…3; …7; …9

212-63501/20…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9 cm

212-63501/…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9 cm

212-63503/17…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9 cm
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čepel – 20 mm

čepel – 25 mm

čepel – 40 mm

čepel – 25 mm

čepel – 40 mm

čepel – 25 mm

čepel – 18 mm

čepel – 30 mm

čepel – 18 mm

čepel – 20 mm čepel – 25 mm

Povrchy 
…1; …2S; …4S

212-63600/…
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

212-63905/2T
Nůžky bezpečné, 
rovné, 
L – 9,5 cm

212-63940/8
Nůžky bezpečné na 
stříhání knírků a 
vousů, rovné,
L –10,5 cm

212-63941/8
Nůžky bezpečné na 
stříhání knírků a 
vousů, ohnuté,
L –10,5 cm

212-63905CD/2T
Nůžky bezpečné, 
zahnuté, 
L – 9,5 cm

212-63520/8
Univerzální nůžky, 
zahnuté, 
L – 9,3 cm

212-63001/8
Nůžky na nehty 
přímé, 
L – 11 cm

212-63620/8
Nůžky na nehty, 
zahnuté,  
L – 9,3 cm

212-63000/8
Nůžky na nehty 
zahnuté, 
L – 11 cm

212-63600/2…
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

212-63610/…
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

Povrchy 
…1; …2S; …2T;  

…3; …4S; …7; …8; …9

Povrchy 
…1; …2T; …3; 
 …7; …8; …9
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čepel – 20 mm

čepel – 20 mm

čepel – 20 mm

čepel – 22 mm

čepel – 22 mm

čepel – 22 mm

čepel – 25 mm

čepel – 25 mm

čepel – 25 mm

212-63592vfb
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63590vfb
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63591vfb
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63592
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63590
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63591
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63592ar
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-635-90ar
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-63591ar
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm
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Povrch 
…12; 

221-339/12DS
Manikúrní kleštičky 
 D/S-339, L - 12 cm

Povrchy 
…2T; …8G

Povrchy 
…1; …2S; …2T;  
…3; …8B; …8G

221-32510/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-325, L - 10 cm

…0 
Leštěný povrch, 

obroušený

…1N 
Leštěný povrch 

poniklovaný 

…7G 
Poniklovaný povrch 
rýhovaný, potažený 

zlatem

…8B 
Leštěný povrch 

z nerezové oceli 
v černém provedení

…8G 
Neleštěný povrch 
z nerezové oceli, 
potažený zlatem

…1G 
Poniklovaný 

povrch, 
potažený zlatem

…7N 
Leštěný povrch 
poniklovaný, 

rýhovaný

…12 
Matněný povrch 
z nerezové oceli

L – 4 mm L – 6 mm

221-32010/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-320, L - 10 cm

L – 10 mm
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Povrch 
…12; 

Povrch 
…12; 

221-32810/3…
Manikúrní kleštičky 
 CN-328, L - 10 cm

221-328/12DS
Manikúrní kleštičky 
 D/S-328, L - 10,5 cm

221-328/12RP
Manikúrní kleštičky 
 R/P-328, L - 10,5 cm

221-34310/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-343, L - 10 cm

221-35110/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-351, L - 10 cm

221-32811/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-328, L - 10 cm

L – 4 mm L – 4 mm
L – 4 mm

L – 5 mm

L – 6 mm L – 4 mm

Povrchy 
…0; …2S; …2T;  

 …7G; …7N; …8G

Povrchy 
…1N; …2T; …7G; 

…8G

Povrchy 
…1; …2T; …3

Povrchy 
…0; …1N; …7G; 

…7N

221-37310/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-373, L - 10 cm

L – 5 mm

Povrchy 
…1N; …2T; …8G

221-37710/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-377, L - 10 cm

221-38612/…
Manikúrní kleštičky 
 CN-386, L - 12 cm

L – 5 mm L – 9 mm

Povrchy 
…1; …8; …8G

Povrchy 
…1G; …1N; …8G
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L – 15 mm L – 18 mm

221-308/12
Pedikúrní kleštičky 
D/S-308, L - 13 cm

221-394/12
Pedikúrní kleštičky 
D/S-394, L - 13 cm

221-8723/12
Pedikúrní kleštičky  
8723, L - 15,5 cm

L – 15 mm L – 15 mm L – 17 mm

L – 15 mm

Povrchy 
…2T; …2T8; …8G

Povrch 
…12

Povrchy 
…1; …2T; …3

221-34110/…
Pedikúrní kleštičky 
 CN-341, L - 10 cm

221-382/13
Pedikúrní kleštičky 
R/P-382, L - 13 cm

221-306/12
Pedikúrní kleštičky 
R/P-306, L - 13 cm

221-34010/…
Pedikúrní kleštičky 
 CN-340, L - 10 cm

Neleštěný povrch z nerezové oceli, 
potažený zlatem

Povrch 
…12

Povrch 
…12

Povrch 
…12

Povrch 
…2T
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220-42512
Štípačky na akrylové 
nehty, L – 13 cm

220-42511
Štípačky na akrylové 
nehty, L – 13 cm

220-42510
Štípačky na akrylové 
nehty, L – 13 cm

Exkavátor 
kosmetický

240-56400/3
L – 12,5 cm

240-8827
L – 14,5 cm

240-54312/3
L – 12,5 cm

240-54304/3
L – 12,5 cm

240-56400/1
L – 12,5 cm

240-57000
L – 12,5 cm

240-56300/3
L – 13 cm

240-8813
L – 14 cm

240-56300/1
L – 13 cm

240-54600
L – 12 cm

240-56600/1
L – 14,5 cm

240-85020/30
L – 14,5 cm
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L – 6 mm

L – 6 mm

L – 10 mm

L – 10 mm

222-32812
Manikúrní kleštičky, 
s karbidovými vrstvami, 
L –12cm

222-35512
Manikúrní kleštičky, 
s karbidovými vrstvami, 
L –12cm

222-35812
Manikúrní kleštičky, 
s karbidovými vrstvami, 
L –12cm

222-32912
Manikúrní kleštičky, 
s karbidovými vrstvami, 
L –12cm

222-35612
Manikúrní kleštičky, 
s karbidovými vrstvami, 
L –12cm

L – 13 mm

L – 13 mm

222-35712
Manikúrní kleštičky, 
s karbidovými vrstvami, 
L –12cm

K Vašim službám nabízíme prvotřídní manikúrní nástroje z vysoce 
legované oceli, břitová část je vyrobena ze speciální chrom-
molybdenové slitiny. Tato slitina je velmi tvrdá a má vysokou odolnost 
proti opotřebení. U těchto nástrojů zůstávají řezné hrany ostré dlouhou 
dobu.

Manikúrní nástroje pro 
profesionální použití
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Manikúrní nástroJE

Classic line

Povrch 
…2

Povrchy 
…1; …2; …3

Povrchy 
…1; …2; …3

Povrchy 
…1; …2; …3

Povrchy 
…1; …2; …3

Povrchy 
…1; …2; …3

Povrchy 
…1; …2; …3

…1 
Leštěný povrch 

z nerezové 
oceli

…2 
Matněný 
povrch 

z nerezové 
oceli

…3 
Leštěný povrch 

z nerezové oceli, 
potažený zlatem

212-05…
Univerzální nůžky, 
L – 10,2 cm

212-07…
Univerzální nůžky, 
L – 9,2 cm

212-08…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9,5 cm

212-512…
Univerzální nůžky, 
L – 10 cm

čepel – 20 mm čepel – 20 mm čepel – 17 mm čepel – 22 mm

čepel – 20 mm čepel – 20 mm čepel – 25 mm

212-01…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9,5 cm

212-02…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9,5 cm

212-099…
Nůžky na nehty, 
L – 10 cm
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Manikúrní příslušenství2.1

Povrchy 
…1Povrchy 

…1; …2; …3

čepel – 17 mm

212-03…
Nůžky na kůžičku, 
L – 9 cm

čepel – 20 mm čepel – 22 mm

čepel – 22 mm

čepel – 25 mm

čepel – 22 mm

čepel – 25 mm

čepel – 22 mm

čepel – 25 mm

čepel – 22 mm

Povrchy 
…1; …2; …3

212-04…
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

212-115…
Univerzální nůžky, 
L – 9,5 cm

212-102С
Nůžky na kůžičku, 
L – 9,5 cm

212-091R
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-081B
Univerzální nůžky, 
L – 9,5 cm

212-192C
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-081R
Univerzální nůžky, 
L – 9,5 cm

212-091B
Nůžky na nehty, 
L – 9,5 cm

212-082C
Univerzální nůžky, 
L – 9,5 cm
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Povrchy 
…1

Povrchy 
…1, …2, …3

Povrchy 
…1, …2, …3

Povrchy 
…1, …2, …3

…1 
Leštěný povrch, 

obroušený

…2 
Leštěný povrch 

potažený 
niklem

…3 
Poniklovaný povrch, 

potažený zlatem

L –6 mm

222-11…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

L – 6 mm L – 6 mm

222-12…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,2 cm

čepel – 20 mm čepel – 25 mm

Povrchy 
…1; …2; …3

Povrchy 
…1

212-06…
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

212-14…
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

čepel – 30 mm

212-509…
Bezpečné nůžky, 
L – 10 sm

222-09…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,2 cm
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Manikúrní příslušenství2.1

L – 5 mm

Povrchy 
…3

Povrchy 
…1, …2, …3

L – 5 mm L – 6 mm

Povrchy 
…3

222-113…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

L –4 mm

Povrchy 
…1

222-123…
Manikúrní kleštičky, 
L – 9,5 cm

L – 6 mm

L – 6 mm

L – 6 mm L – 6 mm

Povrchy 
…1

Povrchy 
…1

Povrchy 
…1

Povrchy 
…1

222-119…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-120…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-122…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-121…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-001…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10 cm

222-10…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,2 cm

L – 5 mm

Povrchy 
…2; …3

222-126…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10 cm

CONTENTPrevious page Next page



L – 5 mm

L – 5 mm

L – 5 mm

L – 16 mm

L – 10 mm

L – 6 mm

L – 20 mm

L – 6 mm

L – 10 mm

Povrchy 
…1; …02; …3

Povrchy 
…1

Povrchy 
…2b

Povrchy 
…2

Povrchy 
…2

Povrchy 
…2

Povrchy 
…2

Povrchy 
…2

Povrchy 
…2

222-112…
Manikúrní kleštičky, 
L – 11cm

222-141…
Manikúrní kleštičky, 
L – 12 cm

222-151…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10 cm

222-8760…
Manikúrní kleštičky, 
L – 12cm

222-1790…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-179…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-876…
Manikúrní kleštičky, 
L – 12cm

222-1892…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm

222-1891…
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,5 cm
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Manikúrní příslušenství2.1

Povrch 
…1

Povrchy 
…1

222-1552
Štípačky na akrylové 
nehty, L – 13 cm

L – 21 mm

Povrchy 
 …3

222-149…
Pedikúrní kleštičky, 
L – 14 cm

222-201…
Pedikúrní kleštičky, 
L – 13 cm

Povrchy 
…02

Povrchy 
…02

Povrchy 
…02

222-169…
Manikúrní kleštičky, 
L – 11,5 cm

222-171…
Manikúrní kleštičky 
 CN-341, L - 11,5 cm

222-170…
Manikúrní kleštičky, 
L – 11,5 cm

L – 19 mmL – 8 mmL – 5 mm

Povrchy 
…1, …2, …3

L – 18 mm

L – 18 mm

222-13…
Pedikúrní kleštičky, 
L –10,3 cm

L – 18 mm L – 18 mm

Povrchy 
…1; …3

222-148…
Pedikúrní kleštičky 
CN-341, L - 13 cm

222-179…
Pedikúrní kleštičky, 
L – 13 cm
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Štípačky na nehty

220-7771
L –8,5 cm

220-7772
L –5,5 cm

220-501N
L –5,5 cm

220-5018S
L –8,5 cm

220-5017S
L –5,5 cm

220-504S
L –5,5 cm

220-5011N
L –8,5 cm

Exkavátory 
kosmetické

240-4081
L – 14 cm

240-4061
L – 14 cm

240-40401
L – 14 cm

240-4091
L – 14 cm

240-4011
L – 14 cm

240-4010
L – 14 cm

240-4091
L – 13,5 cm

240-0101
L – 12,5 cm

240-2H
L – 12,5 cm

240-4H
L – 12,5 cm

240-5C
L – 12,5 cm

240-5H
L – 12,5 cm

240-4HW
L – 12,5 cm

240-2HW
L – 12,5 cm

240-0102
L – 12,5 cm

240-0105
L – 12,5 cm

240-001
L – 10 cm
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Manikúrní příslušenství2.2

Elegantní linie, sofistikovaný vzhled 
– česká ocel – známá a oblíbená. 

Styl, který je ověřován roky. Jednoduché linie manikúrních 
nástrojů, skutečná česká kvalita.

Manikúrní 
nástroJE

cz0112
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

L – 25 mm

cz31318
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

cz4025
Nůžky na kůžičku, 
L – 9cm

cz31322
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

cz31321
Nůžky na kůžičku, 
L – 9cm

cz31319
Nůžky na kůžičku, 
L – 9cm

cz31324
Nůžky na kůžičku, 
L – 9cm

cz31464
Nůžky na kůžičku, 
L – 9cm

cz31685
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

cz31686
Nůžky na nehty, 
L – 9 cm

L – 23 mm

L – 20 mm

L – 23 mm

L – 20 mm

L – 22 mmL – 22 mm

L – 20 mmL – 20 mmL – 18 mm

Made in Czech
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cz31656
Bezpečné nůžky, 
L – 9 cm

31325
Kleštičky na obočí, 
L – 9 cm

cz916024
Pilník na nehty v 
pouzdře 
pilník na nehty 
s diamantovým 
naprašováním, 
L – 11,2 cm

cz30577
L – 17,6 cm

Pilníky na nehty 
s diamantovým 
naprašováním

cz30576
L – 15,0 cm

cz30575
L – 12,2 cm

cz31689
Pinzeta na obočí, 
L – 9 cm

cz31728
Kleštičky na kůžičku 
L - 11 cm

L – 7 mm

L – 20 mm

cz31316
Štípačky na 
pedikúru, 
L – 10,4 cm

cz31317
Manikúrní kleštičky, 
L – 10,4 cm

L – 17 mmL – 8 mm

cz916024

cz31688
Pinzeta na obočí, 
L – 9 cm
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Manikúrní příslušenství3.12.3

Premax
Být neodolatelnou… 
Nic není nemožné! 
Ženský šarm a krása pouze začínají ideálním tvarem nehtů a 
jejich třpytem.
K Vašim službám – manikúrní nástroje evropské kvality, 
elegantní a jedoduché: nůžky a kleštičky, pilníky a 
exkavátory. 
Celý sortiment příslušenství pro péči o nehty od předních 
výrobců je prezentován v katalogu společnosti Solinberg. 
Originální modely a designérské nápady ocení nejen 
profesionálové. Každý si zde může vybrat pohodlné a 
spolehlivé nástroje, které mu budou věrnými pomocníky na 
mnoho let... 
A Vaše image bude vždy perfektní – do konečků nehtů!

Manikúrní PříslušEnství
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Manikúrní příslušenství2.3

ProfEssional Quality

it212-88276 it212-88277 it212-88476 it212-88477

Nůžky na kůžičku, s leštěným povrchem 
rýhováním, pokryté zlatem, L – 9 cm

Nůžky na kůžičku, s leštěným 
povrchem rýhováním, L – 9 cm

Nůžky na kůžičku, s leštěným povrchem 
s rýhováním, pokryté zlatem, L – 9 cm

Nůžky na kůžičku, s leštěným 
povrchem s rýhováním, L – 9 cm

Nůžky na nehty, s leštěným povrchem 
rýhováním, pokryté zlatem, L – 9 cm

Nůžky na nehty, s leštěným 
povrchem rýhováním, L – 9 cm

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 25 mm délka čepele – 25 mm

it212-88286 it212-88287

Koncern PREMAX – je jedním z předních evropských výrobců 
kadeřnických a manikúrních nástrojů. Nástroje této značky jsou pro svou 
kvalitu známé po celé Evropě.

Manikúrní 
nástroJE

Made in Italy
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ProfEssional Quality

Nůžky na kůžičku s barevným 
nátěrem, L – 9cm

Nůžky na kůžičku s barevným 
nátěrem, L – 9cm

Nůžky na nehty s barevným 
nátěrem, L – 9 cm

Nůžky na nehty s barevným 
nátěrem, L – 9 cm

it212-1028 B it212-1027 B it212-1047 B it212-1048 B

it212-1028 R it212-1027 R it212-1047 R it212-1048 R

it212-1028 R/B it212-1027 R/B it212-1047 R/B it212-1048 R/B

Nůžky na kůžičku s barevným 
nátěrem, L – 9cm

Nůžky na kůžičku s barevným 
nátěrem, L – 9cm

Nůžky na nehty s barevným 
nátěrem, L – 9 cm

Nůžky na nehty s barevným 
nátěrem, L – 9 cm

Nůžky na kůžičku s barevným 
nátěrem, L – 9cm

Nůžky na kůžičku s barevným 
nátěrem, L – 9cm

Nůžky na nehty s barevným 
nátěrem, L – 9 cm

Nůžky na nehty s barevným 
nátěrem, L – 9 cm

délka čepele – 17 mm délka čepele – 21 mm délka čepele – 25 mm délka čepele – 25 mm
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Manikúrní příslušenství2.3

it212-10281

Nůžky na kůžičku, L – 9 cm

it212-10282 it212-10283 it212-10286 it212-10287

it212-10271 it212-10272 it212-10273 it212-10276 it212-10277

it212-10261 it212-10262 it212-10263 it212-10266 it212-10267

Nůžky na kůžičku, L – 9cm

Nůžky na kůžičku, L – 9cm

Leštěný povrch Matněný povrch Leštěný povrch potažený 
zlatem

Leštěný povrch rýhováním, 
potažený zlatem

Leštěný povrch  
s rýhováním

Leštěný povrch Matněný povrch Leštěný povrch potažený 
zlatem

Leštěný povrch rýhováním, 
potažený zlatem

Leštěný povrch  
s rýhováním

Leštěný povrch Matněný povrch Leštěný povrch potažený 
zlatem

Leštěný povrch rýhováním, 
potažený zlatem

Leštěný povrch  
s rýhováním

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 20 mm

délka čepele – 21 mm
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PrEMuM Quality

it212-1038 C

Nůžky na kůžičku, L – 9cm

it212-1036 C it212-10971

Bezpečné nůžky, L – 9 cm

it212-10973

it212-10471 it212-10472 it212-10473 it212-10476 it212-10477

it212-10481 it212-10482 it212-10483 it212-10486 it212-10487

Nůžky na nehty, L – 9 cm

Nůžky na nehty, L – 9 cm

Leštěný povrch

Leštěný povrch Matněný povrch Leštěný povrch potažený 
zlatem

Leštěný povrch rýhováním, 
potažený zlatem

Leštěný povrch s rýhováním

Leštěný povrch Matněný povrch Leštěný povrch potažený 
zlatem

Leštěný povrch rýhováním, 
potažený zlatem

Leštěný povrch s rýhováním

Leštěný povrch Leštěný povrch Leštěný povrch potažený 
zlatem

Vykládání některých modelů 
nůžek krystaly Swarovski dodává 
auru jedinečnosti a exkluzivity.

délka čepele – 25 mm

délka čepele – 25 mm

délka čepele – 20 mm

čepel – 20 mm
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Barber
Neustále hledáme možnosti, jak splnit všechny 
požadavky našich zákazníků. 
Spolupracujeme s nejuznávanějšími a nejzkušenějšími 
odborníky kadeřnického průmyslu. 
Ke spolupráci s naší společností získáváme nejtalentovanější 
profesionály. 
Naše nástroje vyrábíme proto, aby byl život hezčí. 
Nůžky Premax jsou naprosto ergonomické, palec přirozeně 
a snadno zapadne do kroužku, dokonce i při provádění 
náročné práce, ruka mistra zůstává uvolněná. 
I obyčejný, šikmý řez lze vykonat velice přesně, což je 
obzvláště důležité. S pomocí plochého šroubu „Vario -plus“ 
můžete chod nůžek nastavit tak, jak je Vám to pohodlné. 
Tělesa nůžek mají v řezu tvar půlměsíce, čepele jsou 
integrovány a leštěny zvláštním způsobem – to vše jim 
umožňuje zůstat velmi dlouho ostré jako břitva. K tomu 
přispívá i sám materiál, z kterého jsou čepele zhotoveny. Při 
kalení se ocel také podrobuje hlubokému zmrazení, a proto 
se odlišuje svou pevností. 
Profesionální kolekce našich kadeřnických nástrojů Vám 
pomůže realizovat ty nejodvážnější a nejkreativnější 
myšlenky a fantazie. 
V našem katalogu produktů si vyberete nástroje jak pro 
zručné mistry, tak i pro ty, kteří jsou teprve na začátku své 
kariery.

nástroJE Pro kadEřníky
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3.1 kadeřnické nůžky
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it213-824206

it213-824305

it213-824405

it213-824106

Délka nůžek: 5 1/2” (141 mm)

Délka nůžek: 5” (128 mm)

it213-824306 Délka nůžek: 6” (154 mm)

Délka nůžek: 5” (128 mm)

Délka nůžek: 5 1/2” (141 mm)

kadeřnické nůžky

Artist
ErGonoMiE & dEsiGn

Vyrobeno z nerezové oceli s vysokým obsahem chromu a molybdenu. Jejich 
čepele mají tvrdost 56-58 HRC. Vnitřní strana ostří má kulovitou formu, což jí 
dodává ostrost. Mají antibakteriální povrch.
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it213-8250061

Délka nůžek: 6” (154 mm)

it213-825006 Délka nůžek: 5 1/2” (141 mm)

it213-825005 Délka nůžek: 5” (128 mm)

it213-825206
Délka nůžek: 5 1/2” (141 mm)
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Master
PřEsnost & Plynulost

Vyrobeno z nerezové oceli se zvyšeným obsahem chromu. Jejich čepele mají tvrdost 
52-54 HRC. Čepele nůžek mají na jednom kraji ostří mikrozářezy – zubaté ostří 
(serrated edge) . Mají antibakteriální povrch.
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3.1

it213-822060
Délka nůžek: 6” (154 mm)

it213-8220060
Délka nůžek: 5 1/2” (141 mm)

it213-822005

Délka nůžek: 5” (128 mm)

it213-826806
Délka nůžek: 5 1/2” (141 mm)

kadeřnické nůžky

Expert
styl & funkcE

Vyrobeno z nerezové oceli se zvyšeným obsahem chromu. Jejich 
čepele mají tvrdost 52-54 HRC. Čepele nůžek mají na jednom kraji ostří 
mikrozářezy – zubaté ostří (serrated edge) . Mají antibakteriální povrch.
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213-00150 - délka nůžek: 5” 

213-00155 – Délka nůžek: 5”1/2 

213-00160 – Délka nůžek: 6”

213-3050 – Délka nůžek: 5”

213-3055 – Délka nůžek: 5”1/2

213-3060 – Délka nůžek: 6”

213-3155 – Délka nůžek: 5”1/2

Série nůžek pro profesionální použití. Čepele kulovitého 
tvaru. Šikovný šroubek pro regulaci plynulého chodu. Vysoce legovaná ocel 
umožňuje udržet čepel nůžek na dlouho ostrou.

Nůžky pro profesionály. 
Čepel má kulovitý tvar, s nastavitelnou plynulostí chodu. Ocel 
s vysokým obsahem chromu a molybdenu napomáhá dlouho 
udržet čepel nůžek ostrou.

Evolution

stylist
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Solinberg
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3.1 kadeřnické nůžky

Solinberg

213-2050 – Délka nůžek: 5” 

213-2055 – Délka nůžek: 5”1/2 

213-2060 – Délka nůžek: 6”

213-2155 – Délka nůžek: 5”1/2

213-1050 – Délka nůžek: 5” 

213-1055 – Délka nůžek: 5”1/2 

213-1060 – Délka nůžek: 6”

Série nůžek pro profesionály. Čepel má kulovitý tvar, s nastavitelnou plynulostí 
chodu. Ocel s vysokým obsahem chromu napomáhá dlouho udržet čepele 
nůžek ostré. Antibakteriální povrch.

Nůžky pro kadeřníky-začátečníky i pro domácí 
použití. Ocel se zvýšeným obsahem chromu. 
Antibakteriální povrch.

213-1155 – Délka nůžek: 5”1/2

dEsiGnEr

studio
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Solinberg

602-0050 – Délka nůžek: 5” 

602-0055 – Délka nůžek: 5”1/2 

602-0060 – Délka nůžek: 6”

655-0055 – Délka nůžek: 5”1/2

602-20050 – Délka nůžek: 5” 

602-20055 – Délka nůžek: 5”1/2 

602-20060 – Délka nůžek: 6”

titaniuM

icE-BladE

Série nůžek pro profesionály. Čepele má kulovitý tvar, s nastavitelnou 
plynulostí chodu. Ocel s vysokým obsahem chromu napomáhá dlouho udržet 
čepele nůžek ostré. Speciální antibakteriální povrch. Klíč pro regulaci chodu 
v soupravě.

Čepel má kulovitý tvar, s nastavitelnou plynulostí 
chodu. Ocel s vysokým obsahem chromu. Čepele jsou 
zpracovávány technologií kalení za nízkých teplot.
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Nailfiles
Ponořte se do víru příjemných pocitů z dobře 
udržovaných a krásných rukou! 
Práce na sobě – proces nekonečný a nekonečně vděčný. 
Zvlášť když víte, jak a co zlepšit. Výsledek této práce je 
impozantní, bez ohledu na rozsah – tedy i když jde „jen“ 
o krásu rukou. Obzvláště, když jde o krásu nehtů, protože 
v kráse nejsou kompromisy – vše je zde důležité a všemu se 
musí věnovat zvláštní pozornost. 
Bohatý sortiment manikúrních a leštících pilníků, 
zastoupených v katalogu společnosti Solinberg, nenechá 
lhostejnou žádnou dámu… Kovové a polymerové, celistvé 
i perforované, drsné i leštící, celá škála barev a luxusu – k 
Vašim službám. 
Tajuplnost a originalita, šarm i jemný půvab -  to je Váš styl 
a Vaše vítězství!

Pilníky pro manikúru

Pilníky Pro Manikúru

4.1
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Pilníky pro manikúru4.1

pilník na nehty 
s různými stupni 
zpracování (4 vrstvy), 
L - 18 cm

pilník na nehty 
s různými stupni 
zpracování (4 vrstvy), 
L - 18 cm

pilník na nehty 
s různými stupni 
zpracování (4 vrstvy), 
L - 16 cm

233-499
pilník na nehty 
s různými stupni 
zpracování (4 vrstvy), 
L – 15 cm

233-5316 
(blistr)

233-5001 
(blistr)

233-5186 
(blistr)

232-422
sada: pilník na nehty, 
L – 13 cm, pilník na leštění 
nehtů s různými stupni 
zpracování (4 plochy), 
L - 15 cm

233-5188 
(blistr)

233-5187 
(blistr)

233-53161 
pilník na nehty s různými 
stupni zpracování (2 
vrstvy), L - 16 cm

Kovové a polymerové, celistvé 
i perforované, drsné i leštěné, celá škála barev a luxusu 
manikúrách pilníků – k Vašim službám.

Pilníky 
na Manikúru
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233-5167
JUMBO  
leštící pilník na 
nehty, L – 18 cm

JUMBO 3WAY 
pilník na nehty s různými stupni 
zpracování (3 vrstvy), L - 18 cm

233-5166
3WAY 
pilník na nehty s různými 
stupni zpracování (3 vrstvy), 
L - 18 cm

233-5181 
(blistr)

233-51661 
(blistr)

233-5183 
(blistr)

233-5168233-5184 
(blistr)

234-12
Leštící pilníky  
NA-012 
L – 18 cm

233-53151
Leštící pilníky 4 way 
buffer
s různými stupni 
zpracování (4 vrstvy), 
L – 18 cm

234-05
Leštící pilníky 
NA-05
L – 18 cm

234-11
Leštící pilníky 
NA-11
L – 18 cm

233-5101 
(blistr)

233-510
Antiseptické 
pilníky
L – 18 cm

233-5315 
(blistr)

234-121 
(blistr)

Keramický piilník  
HS-606 a HS-607
keramický pilník na hrubé 
opracování nehtu

233-6003 
L – 12 cm

233-6002 
L – 14 cm

233-6001 
L – 14 cm

233-6004 
L – 13 cm
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Pilníky pro manikúru4.1

233-A01
pilník na nehty s různými 
stupni zpracování (4 vrstvy), 
L – 15 cm

233-A11
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A04
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A05
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A12
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

Leštící pilník na nehty 
leštící pilník na nehty s různými stupni 
zpracování (4 vrstvy)

233-A17233-A16233-A15

233-A36
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A21
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A26
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A28
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A33
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm
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233-A34
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A09
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-A18
pilník na leštění nehtů 
(3 plochy), L - 18 cm

233-A31
pilník na leštění nehtů 
(3 plochy), L - 15 cm

Pilníky na nehty
pilník na nehty s různými stupni zpracování 
(3 vrstvy)

Leštící pilník na nehty
leštící pilník na nehty s různými stupni 
zpracování (2 vrstvy)

233-A38 233-A29

233-A20
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-5318
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-5319
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-5320
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-5322
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-5321
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 18 cm

233-5323
pilník na leštění nehtů 
(2 plochy), L - 15 cm
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Pilníky pro manikúru4.1

233-5150
Barevné 
Pilníky (C)
barevný leštící 
pilník na nehty, 
zakřivený, 
L – 18 cm

234-08
Pilník NA-08
leštící pilník na nehty ve 
tvaru motýla, L – 5 cm

234-09
Pilník NA-09
leštící pilník na nehty 
ve tvaru motýla,  
L – 5 cm

234-14
leštící pilník na nehty 
s různými stupni zpracování 
(7 vrstev),  L – 10 cm

234-04
Pilník NA-04
leštící pilník na 
nehty, L – 13 cm

234-10
Pilník NA-10
leštící pilník na 
nehty s kovovým 
řetízkem, 
L – 5 cm

233-5171 
(blistr)

233-5173 
(blistr)

233-5163
Leštící pilníky 7 WAY 
leštící pilník na nehty 
s různými stupni 
zpracování (7 vrstev),  
L – 18 cm

233-5164
Leštění s korálky 
EMERY 
barevný leštící 
pilník na nehty,  
L – 18 cm

233-5154
Leštící pilníky  
HOLOGRAM 
barevný leštící pilník 
na nehty, L – 18 cm

233-5177 
(blistr)

233-514
Barevné 
pilníky
leštící pilník na 
nehty, L – 18 cm
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233-5326
L – 14 cm

232-23
L – 18 cm231-527

L – 18,5 cm

232-21
L – 14 cm

231-525
L – 14 cm

232-22
L – 17,5 cm

232-24
L – 13,5 cm

232-25
L – 12 cm

233-5325
L – 16 cm

233-5327
L – 14 cm

233-5328
L – 18 cm

233-5324
L – 18 cm

Pilníky na 
nehty kovové
Pilník na nehty 
s diamantovým 
naprašováním

Pilníky na 
nehty kovové
Pilník na 
nehty s laserovým 
zdrsněním

Sady jednorázových pilníků 
na nehty
Pilníky na nehty 
s různým stupněm 
zpracování povrchů v sadě  
z 3ks.

Sada 
jednorázových 
pilníků na nehty
Pilníky na nehty 
v sadě jsou dva kusy
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Pilníky pro manikúru4.1

Pilníky na nehty s diamantovým 
naprašováním

231-435
SOLINBERG 5” 
L – 12,5 cm

231-436
SOLINBERG 6” 
L – 15,0 cm

231-437
SOLINBERG 7” 
L – 17,5 cm

231-425
SOLINBERG 5” 
L – 12,5 cm

231-426
SOLINBERG 6” 
L – 15,0 cm 231-427

SOLINBERG 7” 
L – 17,3 cm

231-81075
 L – 27,2 cm

231-81065
L – 25,0 cm

231-810630
pilník na nehty 
perforovaný,  
L – 25 cm

232-4241
Sada: pilník na 
nehty, pilník na 
leštění nehtů 
s různým stupněm 
abrazivnosti – 3 ks.

232-4242
Sada: pilník na 
nehty, pilník na 
leštění nehtů 
s různým stupněm 
abrazivnosti

232-0423
Sada pilníků 2
sada dvou předmětů: 
pilník na nehty, 
zatlačovátko na kůžičku

232-0424
Sada pilníků 3
sada tří předmětů: pilník na 
nehty, manikúrní vidlička na 
kůžičku, zatlačovátko na 
kůžičku

231-446

232-07

232-06

232-05

Pilníky na nehty 
s diamantovým 
naprašováním
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231-81063
L – 26,2 cm

231-810730
L – 28,4 cm

231-81073
L – 28,4 cm

Pilníky na nehty 
kombinované
Pilník na nehty 
s nástrojem na 

odstranění kůžičky

Manikúrní vidlička na 
odstranění kůžičky, L – 11cm

240-436
Manikúrní vidlička 
na odstranění 
kůžičky, L – 11cm 
(mat)

240-437
Manikúrní vidlička 
na odstranění 
kůžičky, L – 11cm

240-442
Manikúrní vidlička 
na odstranění 
kůžičky, L – 11cm 
(mat)

Manikúrní vidlička 
na kůžičku, 

s abrazivním 
povrchem na úpravu 

nehtů, L – 10 cm

240-43100

240-43116

240-435 240-441

231-410M
Pilník na nehty s diamantovým 
postřikem, balení – 6  ks., 
 L – 12,5 cm

240-430M
Manikúrní vidlička na odstranění kůžičky, 
obaly – 6 ks,  L – 11 cm

251-440M
Manikúrní vidlička na odstranění 
kůžičky,obaly – 6 ks, L – 11 cm

232-003
232-004

232-005
232-006

232-007
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4.2 Pilníky pro manikúru

Pilník 
křišťálový 
s krystaly 

Každý pilník 
v semišovém 

pouzdře

cz233-14C13 cz233-14C22 cz233-14C19 cz233-14C24

cz233-14C15 cz233-14C12 cz233-14C27 cz233-14C14 

S radostí Vám představujeme novou kolekci pilníků Bohemia Crystal, ručně 
posázenou krystaly. Krystaly v této kolekci jsou ručně vyráběné českými mistry. 
Hlavní složkou křišťálu je horský křemen, těžený v srdci Čech. Speciální 
vlastnosti tohoto materiálu a zkušenosti mistrů umožňují zachování čistoty 
křišťálového skla a bohatství jejich přírodních antibakteriálních schopností.

Previous page Next pageCONTENT



CrystalBohemia

93

cz233-14C2 cz233-14C3 cz233-14C1 cz233-14C1 

cz233-14C26 cz233-14C32 cz233-14C21 cz233-14C3 cz233-14C4 

cz233-14C20 cz233-14C16 cz233-14C24 cz233-14C23 
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Pilníky pro manikúru

cz233-3000
Sada skleněných pilníků (25 předmětů)
Sada oboustranně barevných pilníků s podstavcem: 
9 cm – 5  ks.,  14cm – 20 ks.

cz233-1402з 
Pilník skleněný se 
znakem zvěrokruhu
Pilník skleněný, oboustranně 
barevný se znamením 
zvěrokruhu, L – 140 mm

cz233-0902вм 
v semišovém obalu

cz233-0902м

Pilník skleněný barevný 0902
Pilník skleněný, oboustranně barevný, L – 90 mm

4.2

Stálé vynikající výsledky a uspokojení z užívání pilníku Bohemia Crystal 
zaručuje kvalitní křišťálové sklo, z něhož je vyroben. 
Hlavní složkou křišťálu je horský křemen, těžený v hlubinách hor v srdci Čech. 
Speciální vlastnosti tohoto materiálu umožňují zachování čistoty křišťálového 
skla a bohatství jeho přírodních antibakteriálních schopností. 
Svěřit krásu Vašich rukou Bohemii Crystal – znamená věřit přírodě!

křišťálové Pilníky
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cz233-1202вм 
v semišovém obalu

cz233-1202в cz233-1202вт 
dvoubarevný

cz233-1402вм 
v semišovém obalu

cz233-1402в

cz233-1783втм 
Semišové pouzdro

cz233-1783в 
Logo Bohemia

Pilník skleněný barevný 1202
Pilník skleněný, oboustranně barevný, L – 120 mm

Pilník skleněný barevný 1402
Pilník skleněný, oboustranně barevný, L – 140 mm

Pilník skleněný barevný 1783
Pilník skleněný, oboustranně barevný, L – 178 mm

cz233-1402вт 
dvoubarevný
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Hledání a objevování technologií XXI. století – to je 
tajemství úspěchu společnosti Solinberg. Každá pedikúrní 
škrabka má ladnou a komfortní formu – jako výsledek 
kombinace staleté zkušenosti s moderními technologiemi. 
To je podstata dlouhé cesty k zlepšování se. Všechno 
pedikúrní příslušenství je vyrobeno na bázi přírodních 
materiálů a je hypoalergenní. Základnímu principu 
při návrhu a výrobě těchto nástrojů – vzít z přírody 
to nejlepší – odpovídají všechny produkty společnosti 
Solinberg. Kovová struhadla a škrabky na chodidla, 
škrabky z přírodní pemzy a mnoho dalších produktů 
umožňují nejen pečovat o své nohy, ale také předcházet 
různým zdravotním problémům. 
Široký sortiment pedikúrního příslušenství, předkládaný 
společností Solinberg, umožňuje různé verze péče a 
individuální přístup ke každému zákazníkovi. Vyberte si 
z našich produktů to nejlepší!

Příslušenství pro pedikúru

PedikuraPříslušEnství Pro PEdikúru

 5.1
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Příslušenství pro pedikúru 5.1

Škrabky
dvoustranné 
5004 a 5009
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s laserovou perforací, 
L - 28 cm

261-5004 261-5009

261-1023C
Škrabka GD-1023C
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s keramickým povrchem, 
L - 23 cm

261-5001
Škrabka 5001
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s laserovou perforací, 
L - 28 cm

261-5010
Škrabka 5010
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s abrazivním 
povrchem, L - 28 cm

261-1023N
Škrabka GD-1023N
Škrabka na nohy 
dvoustranná s laserovou 
perforací, L - 23 cm

261-1023DS
Škrabka GD-
1023DS
Škrabka na nohy 
dvoustranná s laserovou 
perforací, L - 23 cm

Nohy jemné jako dětské 
nožky – to není nijak složité. Zvlášť pokud máte vše, co potřebujete.  
Struhadla a škrabky na kůži nohou, pemza

PEdikúrní 
PříslušEnství
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261-4938
Škrabka 4938
Škrabka na nohy 
s laserovou perforací, 
L - 20,5 cm

Škrabka 308 S
Škrabka na nohy 
s laserovou perforací, 
L - 14 cm

234-30832

Škrabka 308 N
Škrabka na nohy 
s laserovou perforací, 
L - 14 cm

234-30842 234-30831 234-30841

263-S1263-S2

263-S1
Pedikúrní sada
Škrabka na nohy dvoustranná 
s laserovou perforací, pilník na nehty 
s laserovou perforací – 2ks, leštička 
s laserovou perforací, štěteček pro péči 
o nehty

263-S2
Pedikúrní sada
Škrabka na nohy dvoustranná 
s laserovou perforací, pilník na nehty 
s laserovou perforací – 2ks, leštička 
s laserovou perforací

261-1024DS
Škrabka GD-

1024DS
Škrabka na nohy 

s laserovou perforací, 
L - 18,0 cm

261-1024N
Škrabka 1024N

Škrabka na nohy 
s laserovou perforací, 

L - 18,0 cm

263-A-42
Škrabka A-42
Škrabka na nohy, 
povrch – perforovaná 
ocel, L - 18,0 cm261-4935

Škrabka GD-1022
Škrabka na nohy 
s laserovou perforací, 
L - 18,0 cm
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Příslušenství pro pedikúru 5.1

261-805
Škrabka na nohy 
HS-911 (blistr)
Škrabka na nohy, 
s keramickým povrchem, 
L – 18,5 cm

261-802
Škrabka na nohy 
HS-609 (blistr)
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s keramickým povrchem, 
L –  18,5 cm

261-804
Škrabka na nohy 
HS-610-1 (blistr)
Škrabka na nohy 
dvoustranná, s povrchem 
z pemzy a keramiky, 
L –  18,5 cm

261-803
Škrabka na nohy 
HS-610 (blistr)
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s keramickým povrchem, 
 L –  18,5 cm

261-801
Škrabka na nohy 
HS-602
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s keramickým 
povrchem L—17,0 cm

261-50021
Škrabka 50021
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s laserovou perforací, 
L - 21 cm

261-50041
Škrabka 50041
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s laserovou perforací, 
L - 21 cm

263-A-43
Škrabka A-43
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s abrazivním 
povrchem, 
L – 18 cm

263-A-45
Škrabka A-45
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s keramickým 
povrchem, 
L – 18 cm
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261-806
Pilník 806
pilník na nehty 
s perforací, 
L –  15 cm

263-A-49
Škrabka A-49
Škrabka na nohy, 
povrch – perforovaná 
ocel, 
L –  19 cm

263-A-CK242
Škrabka A-CK242
Škrabka na nohy, 
povrch – perforovaná 
ocel, 
L –  19 cm

261-4930
Škrabka HS-906
Škrabka na 
nohy, povrch – 
perforovaná ocel, 
 L –  19 cm

261-4912
Škrabka 7
Škrabka na 
nohy, povrch – 
perforovaná ocel, 
L –  19 cm

261-4914
Škrabka 7-4M
Škrabka na nohy, 
povrch – perforovaná 
ocel, 
L –  19 cm

261-4916
Škrabka 16 P
Škrabka na 
nohy, povrch – 
perforovaná ocel, 
L –  19 cm

261-4913
Škrabka 8 
kovové zaoblení
Škrabka na 
nohy, povrch – 
perforovaná ocel, 
L - 19 cm

261-4915
Škrabka 14 C
Škrabka na 
nohy, povrch – 
perforovaná ocel, 
 L –  19 cm

261-0480
Škrabka na nohy
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s abrazivním povrchem, 
L –  24 cm

263-A-39
Škrabka A-39
Škrabka na nohy 
dvoustranná 
s abrazivním 
povrchem, 
L – 18 cm
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Příslušenství pro pedikúru 5.1

261-368B
Škrabka 368B
škrabka na nohy 
s různými stupni 
zpracování (3 vrstvy), 
kartáček, L – 15,0 cm

261-368W
Škrabka 368W
škrabka na nohy 
s různými stupni 
zpracování (3 vrstvy), 
kartáček, L – 15,0 cm

Škrabka 
z bambusu
Škrabka na nohy 
s abrazivním  
povrchem

Škrabka 
z přírodního dřeva
Škrabka na nohy 
s abrazivním  
povrchem

261-703B 261-703W261-704B 261-704W261-708B 261-708W

261-709B 261-709W

261-0475
Škrabka na nohy 
dřevěná
Škrabka na nohy 
dřevěná dvoustranná 
s abrazivním 
povrchem, 
L – 19 cm.

261-0481
Škrabka na nohy 
dřevěná
Škrabka na nohy 
dřevěná dvoustranná 
s abrazivním 
povrchem, 
L – 14 cm.

233-A27
Rozdělovač A27
Rozdělovač na prsty
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262-490
Pemza
Pemza na nohy 
s nylonovým 
kartáčem, L –  7 cm

262-501
Pemza HS501
Pemza na nohy 
s nylonovým 
kartáčem, L – 7 cm

262-511
Pemza HS511
Pemza na nohy z 
přírodního kamene, 
L –  7 cm

261-6001
Škrabka NF-502 + čepele
Sada na odstranění zrohovatělé kůže 
nohou, materiál – poniklovaná ocel 
a plastik, L - 14 cm + čepele pro 
škrabku 10ks.

261-6002
Čepele
čepele pro škrabku - 10 ks.

262-500
Pemza s rukojetí
Pemza na nohy 
s nylonovým 
kartáčem a plastovou 
rukojetí, L –  16 cm

262-509
Pemza HS509
Pemza na nohy z 
přírodního kamene, 
L –  7 cm

Škrabky na 
odstranění 
zrohovatělé 
kůže na nohou

261-13009…
L – 14 cm

263-001
Kartáček 001
kartáček na nehty, 
L –10,0 cm

263-002
Kartáček 002
kartáček na nehty, 
L –10,0 cm

263-003
Škrabka 003
Škrabka na nohy 
s abrazivním 
povrchem, kartáček, 
L - 12,0 cm

...1(silver)

…2(mat)

…3(gold)
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Make-upu nesvědčí shon. Správné nanesení 
make-upu je tajemstvím půvabu každé ženy. Zdůraznit 
přednosti a skrýt nedostatky, projasnit tváře a prozářit 
oči. Chcete li vytvořit jedinečný a smyslný obraz – mistři 
vizáže vynalezli spoustu prostředků pro oslnivou krásu. 
Nicméně stíny, tvářenka, pudr a dokonce i rtěnka jsou 
k ničemu, pokud nebudete mít k dispozici maličkosti, 
které jsou však naprosto nezbytné – štětěčky, houbičky 
z přírodních i jiných materiálů, aplikátory… Společnost 
Solinberg nabízí svým zákazníkům produkty nejvyšší 
kvality a právě ony pomohou dovést Váš make-up 
k dokonalosti a umožní Vám pohrát si s nuancemi barev a 
tónů. 
Nanášení make-upu se podobá práci umělce, vytváření 
uměleckého díla.  Tenká linie, trocha improvizace, několik 
tahů štětcem… - a jste neodolatelně krásná!

Potřeby pro make-up

Make-upPotřEBy Pro MakE-uP

104

6.1
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Potřeby pro make-up6.1

Štětec na make-up
Štětec na make-up v kovovém 
pouzdře (silver)

522-1053
L – 9 cm

522-1052
L – 12 cm

Štětec na make-up
Štětec na make-up v kovovém 
pouzdře (gold)

Štětec na make-up
Štětec na make-up v kovovém 
pouzdře (gold)

Štětec na make-up
Štětec na make-up v kovovém 
pouzdře (pink)

522-10531
L – 9 cm

522-10531
L – 11 cm

522-10531
L – 12,5 cm

522-10521
L – 12 cm

Štětec 
na make-up
velký štětec na pudr, 
L – 19 cm

521-1050

Nanášení make-upu se podobá práci 
umělce, vytváření uměleckého díla. Tenká linie, trocha improvizace, 
několik tahů štětcem… - a jste neodolatelně krásná!

štětcE na MakE-uP
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521-1033
Sada na make-up malá
sada štětečků na make-up, 5 předmětů: štěteček na pudr, 
štěteček – hřebínek na obočí , štěteček na oční stíny, štěteček 
na oční linky, štěteček – aplikátor na linkové stíny , štěteček na 
rtěnku

521-1040
Sada na make-up velká
sada štětečků na make-up, 6 předmětů: 
štěteček na pudr, šteteček na tvářenku, 
štěteček – hřebínek na obočí, štěteček na 
oční stíny, štěteček na oční linky, štěteček – 
aplikátor na linkové stíny, štěteček na rtěnku

521-1056
aplikátor na 
make-up
30 aplikátorů 
v plastových obalech

a521-1056
Aplikátor 
na make-up

521- 01

521- 03

521- 02

522 - 022
Štětec na barvení vlasů
Štětec na kombinované barvení

522 - 021
Štětec na barvení vlasů
Štětec na barvení, 
šířka - 4 cm

522 - 020
Štětec na barvení vlasů
Štětec na barvení, 
šířka - 6 cm
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To hlavní je mít se ráda, tehdy naprosto přirozeně 
cítíte potřebu líbit se sama sobě i Vašim blízkým.
V dámské kosmetické taštičce  nechybí  nástroje, zajišťující 
péči o Vaší krásu. Pinzeta na obočí je jedním z nich.
Být krásnou je jednoduché - tím jsme si jisti.

Potřeby pro make-up

TweezersPotřEBy Pro MakE-uP
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7.1
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Potřeby pro make-up7.1

přímé zakončení 
s ostrými hranami

přímé zakončení 
se zaoblenými 
hranami

251-F52… 251-F27… 250-28F…

251-F03… 251-F17…b 251-F17…

251-19F…

251-09F… 251-27GN…
251-F05…

251-F25…

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

1
(silver)

5
(mix)

1
(silver)

5
(mix)

1
(silver)

5
(mix)

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

1
(silver)

5
(mix)

1
(silver)

5
(mix)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

1
(silver)

5
(mix)

1
(silver)

5
(mix)

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

3
(gold)

přímé zakončení 
s ostrými 
hranami
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šikmé zakončení 
s ostrými hranami

šikmé zakončení 
se zaoblenými 
hranami

251-11…
251-09…

251-G51…

251-19…

251-G15…
251-G17…251-G52…251-F94…

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

1
(silver)

5
(mix)

1
(silver)

5
(mix)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

3
(gold)

přímé zakončení 
se zaoblenými 
hranami

251-19F… 251- F95…

5
(mix)

1
(silver) 251- G83 251- G83M 251- F72

1
(silver)

zašpičatělé 
zakončení

251-F30…

5
(mix)

1
(silver)

3
(gold)
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Potřeby pro make-up7.1

šikmé zakončení 
s ostrými hranami

251- G77…

251- 05A…

251- G174…

5
(mix)

5
(mix)

1
(silver)

1
(silver)

2
(mat)

2
(mat)

251- G93 251- G96

251- G77J 251- G77M 251- G77

šikmé zakončení 
s ostrými hranami

šikmé zakončení 
s ostrými hranami, 
zahnuté

251-144… 251-044…

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

3
(gold)

1
(silver)

2
(mat)

šikmé zakončení 
se zaoblenými 
hranami, zahnuté

251-05A…

251-G19…5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

4
(mat gold)

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

3
(gold)
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okrouhlé zakončení 
se zaoblenými 
hranami

251-09R… 251-R05…

5
(mix)

1
(silver)

2
(mat)

5
(mix)

1
(silver)

250-124…

šikmé zakončení 
s ostrými hranami

šikmé zakončení 
s ostrými hranami

2
(mat)

4
(mat gold)

251-R05…251-09R…

5
(mix)

5
(mix)

1
(silver)

1
(silver)

251- G14M2 251- G14M1 251- G14M 251- G71

251-F31…

251-G73… 251-G32…

251-G80…

4
(mat gold)

4
(mat gold)

4
(mat gold)

5
(mat gold)

2
(mat)

2
(mat)

2
(mat)

1
(mat)

šikmé zakončení 
s ostrými hranami

251-G66…

1
(silver)

3
(gold)
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Potřeby pro make-up7.1

251-390
Pinzeta na obočí univerzální
pinzeta na obočí z nerezavějící oceli, skládací, s 
lupou, L – 9 cm

Kleštičky na řasy 
se stříbrným nebo zlatým povrchem, 
L - 9 cm

252- A4
Kleštičky na řasy
Korektor tvaru řas se stříbrným
povrchem,  L – 10 cm

252- A15
Kleštičky na řasy
Korektor tvaru řas se stříbrným
povrchem, L – 10 cm

252- A4B
Kleštičky na řasy
Korektor tvaru řas se stříbrným
povrchem, L – 10 cm

252 - 8052H 252 - A6A

251- G164 251- G141 251- G168

šikmé zakončení 
s ostrými hranami
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251-2031
pinzeta na obočí 
203-29
pinzeta na obočí 
v plastovém pouzdře, 
L – 10 cm

252-470
Kleštičky  
na řasy
materiál plast, 
L – 11 cm

251-2032
pinzeta na obočí 
203-20
pinzeta na obočí 
v plastovém pouzdře, 
L – 10 cm

a212-3861
L – 8 cm

a212-3862
L – 8 cm

a212-3863
L – 8 cm

Břitva 
kosmetická

253-01 253-02

Kleštičky na obočí

251- 452
L – 8 cm

251- 451
L – 8 cm

251-450
Kleštičky na obočí,
L – 8 cm

251-455
Automatická 
pinzeta
automatická pinzeta 
na obočí,
L – 10 cm
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professionalSalon
Dokonalost přírody – dokonalost technologie. 
Výzkum a studie… Předzvěst očekávání… Nabízíme jen to 
nejlepší… Řadu kartáčů Salon Professional vyvíjeli přední 
stylisté a designeři v oblasti profesionálních produktů 
v péči o vlasy. 
Díky tomu, dnes parádnicim i profesionálům společnost 
Solinberg nabízí pečlivě promyšlenou a dokonalou 
kolekci kartáčů a kulatých kartáčů, masážních hřebenů, 
vyrobených z přírodních materiálů. Všechny kartáče a 
hřebeny řady Salon Professional prošly nekompromisní 
kontrolou kvality a jsou určeny pro profesionální použití.

Hřebeny a kartáče salon Professional

HřEBEny a MasáŽní kartáčE

8.1
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Hřebeny a kartáče salon Professional8.1

Řada dřevěných kartáčů s klasickým 
uspořádáním elastických a dlouhých 
zubů, díky kterým se zlepší masážní efekt  
a stimulace růstu vlasů.

Unikátní série kartáčů. Rukojeť je zhotovena z 
různobarevného dřeva. Speciální uspořádání velkých 
dřevěných zubů umožňuje snadné rozčesávání i 
kudrnatých vlasů.

334-1168Z
L – 20,5 cm

334-73040Z
L – 21 cm

334-73041Z
L – 17 cm

334-73049Z
L – 21 cm

336-7962CNI
L – 25 cm

336-1120CNI
L – 23,5 cm

336-7964CNI
L – 24 cm

Salon Professional jsou zhotoveny speciální, 
patentovanou technologií a mají celou řadu jedinečných vlastností: 
stabilní antistatické vlastnosti, antibakteriální povlak, efekt odpuzení 
záporných iontů.

HřEBEny a MasáŽní 
kartáčE
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Řada dřevěných masážních kartáčů s přírodními 
štětinami různé tvrdosti. Speciální uspořádání štětin a 
gumový polštářek zlepšuje masážní efekt a stimulaci 
růstu vlasů.

Řada dřevěných masážních 
kartáčů s přírodními štětinami 
různé tvrdosti pro starostlivou a 
jemnou péči o tenké i kudrnaté 
vlasy, poskytuje účinný masážní 
účinek.

V této sérii dřevěných masážních 
kartáčů se kombinují různé délky 
štětin pro zlepšení masážních 
účinků a stimulace růstu vlasů.

Řada dřevěných kartáčů s přírodními 
štětinami různých délek. Speciální 
šachovnicové uspořádání svazků štětin 
podporuje pečlivou fixaci loken.

336-17000EP
L – 22 cm

336-17011EP
L – 18 cm

336-7763CNI
L – 24,5 cm

336-1178CNI
L – 23,5 cm

336-77000EP
L – 22 cm

336-77008EP
L – 22 cm

336-77011EP
L – 18 cm

336-27189EP
∅ 1,1 cm, L – 24,5 cm

336-27188EP
∅ 1,4 cm, L – 24,5 cm

336-27187EP
∅ 1,7 cm, L – 24,5 cm
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Hřebeny a kartáče salon Professional8.1

Řada dřevěných kartáčů s přírodními 
štětinami různých délek. Speciální 
šachovnicové uspořádání svazků štětin 
podporuje silnější fixaci loken

Řada dřevěných masážních kartáčů s přírodními  
štětinami s nylonovým zoubkováním umožňuje 
snadno narovnat i vzpurné prameny. Klasická 
kombinace černých a bílých štětin dodává kartáči 
půvab.

Řada dřevěných masážních kartáčů 
s přírodními štětinami různé délky 
jsou určeny pro jemné a měkké vlasy 
jakéhokoliv druhu

336-2275CM
∅ 3,7 cm,
L – 23 cm

336-2276CM
∅ 3,3 cm,
L – 23 cm

336-2277CM
∅ 2,3 cm,
L – 23 cm

336-2750CFM
∅ 4,7 cm, 
L – 24,5 cm

336-2751CFM
∅ 3,7 cm, 
L – 24,5 cm

336-2752CFM
∅ 3,3 cm, 
L – 24,5 cm

336-73241C
L – 21,5 cm

336-73249C
L – 21,5 cm

336-73240C
L – 17 cm
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Masážní kartáče této série kombinujici 
štětiny a nylonové zoubkování ve tvaru 
„V“ mají výjimečný účinek při rovnání a 
nepoškozují strukturu vlasu.

Řada dřevěných kartáčů se zuby v kombinaci s nylonovými 
štětinami snadno pronikne do libovolné délky a struktury vlasů. 

Přispívá tak k silnější fixaci pramenů.

Tyto kartáče s nylonovým zoubkováním 
mohou snadno proniknout do libovolné 
struktury a jakékoliv délky vlasů. Díky 
přírodním štětinám jsou vlasy lépe 
fixovány.

337-47164C
∅ 1,5 cm,
L – 23,5 cm

336-47R8C2
∅ 1,8 cm,
L – 24 cm

337-47163C
∅ 1,7 сm,
L – 23,5 cm

336-47R9C2
∅ 1,3 cm,
L – 24 cm

337-47162C
∅ 2,7 cm, 
L – 23,5 cm

336-47R9SC2
∅ 1 cm,
L – 24 cm

337-47161C
∅ 3,4 cm, 
L – 23,5 cm

337-16069C
L – 22 cm

337-76068C
L – 22,5 cm

337-16068C
L – 22 cm

337-76062C
L – 20 cm

337-76060C
L – 23,5 cm
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Hřebeny a kartáče salon Professional8.1

Řada dřevěných kartáčů se zuby v 
kombinaci s nylonovými štětinami 
snadno pronikne do libovolné délky a 
struktury vlasů. Přispívá tak k silnější fixaci 
pramenů.

Zuby této série kartáčů ve tvaru „V“ 
v kombinaci s měkkými svazky štětin, 
pečlivě zafixovávají jednotlivé prameny.

Přírodní štětiny v kombinaci s nylonovými 
zuby umožňují ten nejlepší efekt fixace 
při modelování účesů.

336-27098VEN
∅ 1,7 cm, L – 24 cm

336-27097VEN
∅ 2,3 cm, L – 24 cm

336-27096VEN
∅ 3,3 cm, L – 24 cm 

336-4752CF
∅ 3,3 cm, L – 24,5 cm

336-4754CF
∅ 1,8 cm, L – 24,5 cm

336-4753CF
∅ 2,5 cm, L – 24,5 cm

336-4751CF
∅ 3,7 cm, L – 24,5 cm

336-4750CF
∅ 4,7 cm, L – 24,5 cm

336-4277C
∅ 2,3 cm, L – 23 cm

336-4276C
∅ 3,3 cm, L – 23 cm

336-4275C
∅ 3,7 cm, L – 23 cm
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339-73252BP
L – 18 cm

336-73001A
L – 23 cm

339-72252B
L – 18 cm

339-73212BP
L – 18 cm

336-73003A
L – 18 cm

339-73250BP
L – 21,5 cm

336-73002A
L – 21,5 cm

339-72250B
L – 21,5 cm

339-73210BP
L – 21,5 cm

339-72150A
L – 22,5 cm

339-7207F
L – 22,5 cm

Řada kartáčů, jejichž rukojeť je 
zhotovena z několika vrstev bambusu. 
Klasické uspořádání tvrdých 
bambusových zubů umožňuje masážní 
efekt a stimulaci růstu vlasů.

Řada masážních kartáčů z přírodního 
dřeva s kovovými zuby. Speciální 
uspořádání zubů a gumový polštářek 
zlepšuje masážní efekt a stimulaci růstu 
vlasů

Řada dřevěných masážních kartáčů s přírodními 
štětinami s dodatkem nylonového zoubkování 
umožňuje snadno narovnat i vzpurné prameny. 
Umožňuje pečovat o nastavované vlasy.
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Hřebeny a kartáče salon Professional8.1

339-57235LC
∅ 2,5 cm, L – 21 cm

339-A27237CM
∅ 2,5 cm, L – 21 cm

339-57238C
∅ 1,8 cm, L – 21 cm

339-A27238CM
∅ 1,8 cm, L – 21 cm

339-78018С
kаrtáč masážní, zuby – 
kov., L – 21 cm

339-78010С
kаrtáč masážní, zuby – 
kov., L – 21 cm

339-18218C
kаrtáč masážní, zuby – 
kov., L – 21 cm

Řada masážních kartáčů z přírodního dřeva 
s kovovými zuby. Speciální uspořádání zubů a 
gumový polštářek zlepšuje masážní efekt a stimulaci 
růstu vlasů

S kartáčy s nylonovými zuby 
z této série můžete lehce 
proniknout do jakékoli délky 
a struktury vlasů, což přispívá 
k větší fixaci při rovnání.

Řada dřevěných kartáčů 
se zuby v kombinaci 
s nylonovými štětinami snadno 
pronikne do libovolné délky 
a struktury vlasů. Přispívá tak 
k silnější fixaci pramenů.

Trojřadý kartáč s ostrým 
zakončením pro oddělení 
jednotlivých loken a se 
speciálním uspořádáním 
štětin s různou tvrdostí pro 
extra objem vlasů.

Trojřadý kartáč s ostrým 
zakončením pro oddělení 
jednotlivých loken a se 
speciálním uspořádáním 
štětin s různou tvrdostí pro 
extra objem vlasů.

Trojřadý kartáč se 
speciálním uspořádáním 
štětin s různou tvrdostí pro 
extra objem vlasů.

336-17049CM 336-17059CM 336-17149CM
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338-96070FAI
L – 23 cm

338-98010FAI
L – 21 cm

339-M9842CWI
L – 23 cm

338-99150FAI
L – 21 cm

339-M9946CWI
L – 23 cm

338-96150FAI
L – 23 cm

338-99048FAI
L – 21 cm

339-M9843CWI
L – 23 cm

338-99177FAI
L – 21 cm

334-1871RPDNI
L – 21 cm

338-97010FAI
L – 23 cm

Řada dřevěných masážních kartáčů s přírodními 
štětinami s dodatkem nylonového zoubkování 
umožňuje snadno narovnat i vzpurné prameny.

Řada masážních kartáčů s klasickým uspořádáním 
elastických a dlouhých zubů, díky kterým se  zlepší 
masážní efekt  a stimulace růstu vlasů.

Série kartáčů na narovnávání. 
Záporné ionty pomáhají zachovat 
přirozenou vlhkost vlasů, zlepšuje 
vůni Vašich vlasů, vlasům 
propůjčuje výjimečný lesk a záři.

125Next pagePrevious page CONTENT



126

Hřebeny a kartáče salon Professional8.1

340-98002TERС
L – 21 cm ∅ 1,8 cm

340-96070TER
L – 21 cm

340-98070TER
L – 21 cm

340-96150TER
L – 21 cm

340-98000TERC
L – 21 cm

340-99048TER
L – 21 cm

340-98010TER
L – 21 cm

340-99150TER
L – 21 cm

Kartáče této řady jsou vybavené 
speciální, snadno odnímatelnou vložkou 
pro oddělení jednotlivých pramenů vlasů 
při narovnávání.

 – s příchodem nové řady „Nálada“ se péče o vlasy stane ještě 
příjemnější. Rozmanité, výrazné, odvážné.. Se všemi těmito kartáči můžete dělat doslova divy. 
Když se budete aktivně starat o svoji krásu, bude DOKONALÁ a Vaše nálada – BÁJEČNÁ!

sériE nálada

Previous page Next pageCONTENT



333-A87205
L – 21 cm ∅ 2,5 cm

333-A6704YP
L – 21 cm ∅ 1,3 cm

333-87204
L – 21 cm

333-A1840YP
L – 21 cm

333-A6842YP
L – 17 cm

333-A87201
L – 21 cm ∅ 1,5 cm

333-A87200
L – 21 cm

333-A1842YP
L – 21 cm

333-A6840YP
L – 22 cm

333-A87203
L – 21 cm
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339-M694
kаrtáč masážní, 
zuby - nylon, 
L – 9,5 cm

339-M682
kаrtáč masážní, 
zuby - nylon, 
L – 9,5 cm

339-M696
kаrtáč masážní, 
zuby - nylon, 
L – 9,5 cm

339-M684
kаrtáč masážní, 
zuby - nylon, 
L – 9,5 cm

334-A1830RP
kаrtáč,  
zuby - nylon, 
L – 22 cm

334-A6838RP
kаrtáč,  
zuby - nylon, 
L – 22 cm

334-A6707RP
kаrtáč kulatý,  
zuby - nylon, 
∅ 1,5 cm, 
L – 21 cm

334-A6830RP
kаrtáč,  
zuby - nylon, 
L – 23 cm

334-A6709RP
kаrtáč kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 1,3 cm, 
L – 18 cm

334-A6832RP
kаrtáč,  
zuby - nylon, 
L – 18 cm
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Kartáče této řady jsou vybavené 
speciální, snadno odnímatelnou vložkou 
pro oddělení jednotlivých pramenů vlasů 
při narovnávání.

Infračervené pa-
prsky, vyzařované 
vyhřívaným kera-
mickým  tělesem, 
zlepšují krevní oběh 
a podporují růst 
vlasů.

339-9882CWC
∅ 2,5 cm, L – 25,5 cm

339-9881CWC
∅ 1,5 cm, L – 25,5 cm

339-9883CWC
∅ 3,3 cm, L – 25,5 cm

339-9884CWC
∅ 4,3 cm, L – 25,5 cm

339-9885CWC
∅ 5,3 cm, L – 25,5 cm

339-98086CWC
∅ 6,5 cm, L – 25,5 cm

339-M5252CCA
∅ 2,5 cm,  L – 26 cm

339-M5253CCA
∅ 3,3 cm,  L – 26 cm 

339-M5254CCA
∅ 4,3 cm,  L – 26 cm

339-M5255CCA
∅ 5,3 cm,  L – 26 cm

339-M5256LCCA
∅ 6,3 cm,  L – 26 cm

stylové těleso eso 
tepelných kulatých kartáčů vyrobené ze slitiny biokeramiky 
lépe udržuje teplo, které urychluje narovnávání.

tErMální kartáčE
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Díky keramice se nahřívá 
rovnoměrně, eliminuje 
poškození vlasů, proto toto 
tepelné kadeření chrání 
strukturu vlasů a má trvalejší 
efekt.

Záporné ionty pomáhají zachovat 
přirozenou vlhkost vlasů, zlepšuji vůni Vašich 
vlasů, propůjčují vlasům výjimečný lesk a záři.

335-79195CCI
L – 21,5 cm

335-79194CCI
L – 24 cm

335-9362WJCI
∅ 3,5 cm, L – 25 cm 

335-9361WJCI
∅ 2,5 cm, L – 25 cm

335-9854WJCI
L – 24 cm

335-9882WJCI
∅ 2,5 cm, L – 26 cm

335-9883WJCI
∅ 3,3 cm, L – 26 cm

335-9884WJCI
∅ 4,3 cm, L – 26 cm

335-9885WJCI
∅ 5,3 cm, L – 26 cm
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339-9882EKD
∅ 2,5 cm, L – 24,5 cm

339-9884EKD
∅ 4,5 cm, L – 24,5 cm

339-9883EKD
∅ 3,5 cm, L – 24,5 cm

339-9885EKD
∅ 6 cm, L – 24,5 cm

339-9662EKD
∅ 3,5 cm, L – 24,5 cm

339-09050EKD
L – 24 cm

339-9978EKD
L – 26 cm

339-9961EKD
∅ 2,5 cm, L – 24,5 cm

Ergonomicky navržené rukojeti umožňují 
snadné použití kartáče a tak slouží jako 
nepostradatelný pomocník kadeřníků. 
Speciální nátěr nedopustí smýkání a 
pomáhá vyhnout se lepení vlasů na 
rukojeť.

Díky speciálnímu rozmístění oválných 
otvorů pro průchod vzduchu vzrostla 
výhřevná plocha kartáče o 10 %. Díky 
tomu mají vlasy těsný kontakt s tělesem 
kartáče během narovnávání.
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340-9882FVDF
∅ 2,5 cm, L – 24,5 cm

339-9803CWC
∅ 1,5 cm, L – 22,5 cm

340-9883FVDF
∅ 3,3 cm, L – 24,5 cm

339-9802CWC
∅ 2 cm, L – 22,5 cm

340-9884FVDF
∅ 4,3 cm, L – 24,5 cm

339-9805CWC
∅ 2,5 cm, L – 22,5 cm

340-9885FVDF 
∅ 5,3 cm, L – 24,5 cm

Velmi rádi Vám představujeme  novou 
technologii thermal-chromatic, což je 
speciální barevný nátěr na pracovní ploše 
kartáču, která po zahřátí mění svoji barvu. 
Ochlazením povrch získává zas svoji 
původní barvu. Tato technologie umožňuje 
vizuálně sledovat a udržovat ideální 
pracovní teplotu při modelování vlasů.

Orange Yellow

Green Yellow

Purple Pink

55 56 57 58 59 61 62 63 64
°C

6560

Infračervené paprsky, vyzařované 
vyhřívaným keramickým tělesem, zlepšují 
krevní oběh a podporují růst vlasů.
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Hairbrush
Kouzlo ženských vlasů... upravené a krásné, vždy 
přitahující zájem a obdiv silnější poloviny lidstva. aby ale 
vlasy vypadaly vždy perfektně, musíme  o ně pečlivě starat.  
Péče o vlasy zahrnuje každodenní procedury a správný 
výběr hřebene - to je nezbytná podmínka úspěchu. katalog 
společnosti solinberg bude pro vás nepostradatelným 
pomocníkem. Hřebeny a kartáče na vlasy jsou zde 
zastoupeny v celé škále rozmanitosti tvarů a velikostí. Pro 
rozčesávání, masáže i rovnání, plastové i dřevěné, se zrcadlem 
i bez, dokonce i pro nejmenší kabelky najdete ten pravý. a 
všechny směřují k jedinému cíli - aby vaše vlasy byly krásné. 
Přitažlivé vlasy – to je váš jedinečný styl a důležitý trumf 
v nelehké věci svádění. 

Hřebeny a kartáče

HřEBEny a kartáčE

8.2 
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Hřebeny a kartáče8.2

330-21416
hřeben na vlasy, 
L – 22 cm

330-62116
kаrtáč   kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2 cm, 
L – 22,5 cm

330-62436
kаrtáč univerzál-
ní., zuby - nylon, 
∅ 4 cm, 
L – 23,5 cm

330-21576
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - nylon,  
L - 24 cm

330-62526
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - nylon, 
L –  22,5 cm

330-62856
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-21096
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - nylon, 
L –  24 cm

330-21866
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 26 cm

330-62516
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,5 cm

330-21417
hřeben na vlasy, 
L – 22 cm

330-62117
kаrtáč   kulatý,  
zuby - nylon, 
∅ 2 cm, 
L – 22,5 cm

330-62437
kаrtáč univerzál-
ní., zuby - nylon, 
∅ 4 cm, 
L – 23,5 cm

330-21577
kаrtáč pro-
vzdušňovací , 
zuby - nylon, 
L - 24 cm

330-62527
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - nylon, 
L –  22,5 cm

330-62857
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-21097
kаrtáč provzduš-
ňovací,   
zuby - nylon, 
L –  24 cm

330-21867
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 26 cm

330-62517
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,5 cm

– jsou zde zastoupeny v celé škále 
rozmanitosti tvarů a velikostí: pro rozčesávání, masáže i rovnání, plastové 
i dřevěné, se zrcadlem i bez, dokonce i pro nejmenší kabelky najdete ten 
pravý. A všechny směřují k jedinému cíli - aby Vaše vlasy byly krásné... 

HřEBEny a kartáčE
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328-21414
hřeben na vlasy, 
L – 22,2 cm

328-62114
kаrtáč   kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 1,7 cm, 
L – 22,3 cm

328-62434
kаrtáč univerzální, 
zuby - nylon, 
L – 23,4 cm

328-62524
kаrtáč provzduš-
ňovací,  
zuby - nylon, 
L –  22,2 cm

328-62514
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,4 cm

328-62855
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,3 cm

328-628521
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 23,5 cm

328-21864
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 25,8 cm

328-21412
hřeben na vlasy, 
L – 22,2 cm

328-62112
kаrtáč   kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 1,7 cm, 
L – 22,3 cm

328-62432
kаrtáč univerzální, 
zuby - nylon, 
L – 23,4 cm

328-62522
kаrtáč provzduš-
ňovací,  
zuby - nylon, 
L –  22,2 cm

328-62512
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,4 cm

328-62853
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,3 cm

328-62854
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 23,5 cm

328-21862
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 25,8 cm

328-21411
hřeben na vlasy, 
L – 22,2 cm

328-62111
kаrtáč   kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 1,7 cm, 
L – 22,3 cm

328-62431
kаrtáč univerzální, 
zuby - nylon, 
L – 23,4 cm

328-62521
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - nylon, 
L –  22,2 cm

328-62511
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,4 cm

328-62852
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 23,5 cm

328-62851
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,3 cm

328-21861
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 25,8 cm
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330-2111
kаrtáč   kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2 сm, 
L –  23,5 сm

330-2127
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2,5 cm, 
L – 23,5 cm

330-2660
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 3,5 cm, 
L – 23,5 cm

330-2150
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-2651
kаrtáč masážní, 
zuby - nylon,  
L –  24 cm

330-2654
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24 cm

330-2142
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

329-6252
kаrtáč provzdušňo-
vací, zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

329-6211
kаrtáč kulatý, 
zuby –  nylon, 
L – 24 cm

329-6251
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,5 cm

330-904T
kаrtáč kulatý, 
zuby - plastik, 
L – 19 cm

330-9017T
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - plastik, 
L – 19 cm

330-907T
kаrtáč 
 univerzální, 
zuby - plastik, 
L – 19 cm

330-9016T
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 19 cm

330-906T
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 19 cm

329-2167
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 2,5 cm, 
L –  22,5 cm

329-2157
kartáč provzdušňo-
vací oboustranný, 
zuby - nylon, 
L –  23 cm

329-6243
kаrtáč univerzální, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

329-2168
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 3 cm
L – 22,5 cm

329-2169
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 4 cm, 
L –  22,5 cm

329-6250
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

329-2185
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm
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330-MP6111
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2 сm, 
L –  23 сm

330-MP6211
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2,5 сm, 
L –  23 сm

330-MP6243
kаrtáč univerzální, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-MP6250SH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov.,   
L – 23,5 cm

330-MP6251
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24 cm

330-MP6251RSH
kаrtáč masážní,  
zuby – kov.,  
L – 24 cm

330-MP6250
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm 

330-432185
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-432154
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-432151
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-432150
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23 cm

330-432142
kаrtáč pro-
vzdušňovací, 
zuby - plastik, 
L – 23 cm

330-432143
kаrtáč univerzál-
ní, zuby - plastik, 
L – 23 cm

330-432286
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 26 cm

327-2142
kаrtáč provzduš-
ňovací,   
zuby - nylon , 
L – 19 cm

327-2173
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 18 cm

327-2171
hřeben na vlasy, 
L – 18 cm

327-2174
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 18 cm

322-2152
kаrtáč masážní, 
zuby – štětiny, 
L – 26 cm

322-6251
kаrtáč  masážní, 
zuby – štětiny  
a nylon, 
L – 26 cm
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330-662811
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2,5 сm, 
L –  22 сm

330-662561
kаrtáč provzduš-
ňovací,  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 3,3 сm, 
L –  23,5 сm

330-662142
kаrtáč provzduš-
ňovací,  
zuby - nylon, 
L – 23,5 cm

330-662143
kаrtáč univerzální, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-662153
kаrtáč univerzální, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-662150
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-662187
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-662654
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-662586
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-592111
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2 cm,
L – 22 cm

330-592562
kаrtáč provzduš-
ňovací,  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2,5 сm, 
L –  23,5 сm

330-592561
kаrtáč provzduš-
ňovací,  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 3,3 сm, 
L –  23,5 сm

330-592142
kаrtáč provzduš-
ňovací,  
zuby - nylon,
L – 22 cm

330-592171
kаrtáč provzduš-
ňovací,  
zuby - nylon,
L – 23,5 cm

330-592143
kаrtáč univerzální, 
zuby - plastik,
L – 23,5 cm

330-592150
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L –  23,5 cm 

330-592199
kаrtáč masážní, 
zuby – kov.,
L – 23,5 cm

330-592185
kаrtáč masážní, 
zuby – kov.,
L – 23,5 cm

330-592151
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-592154
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23,5 cm

330-592187
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 23,5 cm

330-662171
kаrtáč provzdušňo-
vací, zuby - plastik, 
L – 26 cm

330-66303
hřeben na vlasy,  
zuby - plastik, 
L – 22 cm
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321-718
hřeben na 
vlasy, 
L – 23,5 cm

321-700
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 27 cm

321-715
kаrtáč  masážní, 
zuby - plastik, 
L – 24,8 cm

321-725
kаrtáč univerzál-
ní, zuby - plastik, 
L – 24,8 cm

321-712
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 2 cm, 
L – 24,8 cm

321-716
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, 
∅ 4,1 cm, 
L – 24,8 cm

321-770
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 25 cm

321-925
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 27 cm

321-745
kаrtáč provzdušňo-
vací, zuby - nylon, 
L –  23,8 cm

321-746
kаrtáč provzdušňo-
vací, zuby - nylon, 
L –  24,5 cm

321-920
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 26 cm

321-9205
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 27 cm

310-8802
kаrtáč provzdušňo-
vací, zuby - nylon,  
L - 23,8 cm

310-0685
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 22,5 cm

310-0765
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21,5 cm

310-0610
kаrtáč masáž-
ní se zrcadlem, 
zuby - plastik, 
L - 23 cm

310-0634
kаrtáč masáž-
ní se zrcadlem, 
zuby - plastik, 
L - 22,5 cm

310-9205
kаrtáč masáž-
ní se zrcadlem, 
zuby - plastik, 
L - 24,5 cm
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332-2063W
kаrtáč masážní,  
zuby - dřevo, 
L – 20 cm

332-2109N
kаrtáč masážní, 
zuby - dřevo, 
L – 21 cm

332-2118
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik a štětiny, 
L – 21 cm

332-2086
kаrtáč masážní,  
zuby - plastik, 
L – 24 cm

332-2977
kаrtáč masážní,  
zuby – kov., 
L – 24 cm

332-2063B
kаrtáč masážní,  
zuby - dřevo, 
L – 20 cm

332-2104W
kаrtáč masážní,  
zuby - dřevo, 
L – 21 cm

332-2104B
kаrtáč masážní,  
zuby - dřevo, 
L – 21 cm

332-2110W
kаrtáč masážní,  
zuby - dřevo, 
L – 22 cm

332-2110B
kаrtáč masážní,  
zuby - dřevo, 
L – 22 cm

332-2151N
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 23 cm

– zde jsou zastoupeny kаrtáče a masážní kartáče z ekologicky 
čistého materiálu  - přírodního dřeva, speciálně zpracovaného za použití 
nejmodernějších technologií. 

kаrtáčE z PřírodníHo 
dřEva 
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332-2194H
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 21,5 cm

332-2194HP
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 21,5 cm

332-2194N
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21,5 cm

332-2194NP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21,5 cm

332-2194W
kаrtáč masážní, 
zuby - dřevo, 
L – 21,5 cm

332-2197H
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 17,5 cm

332-2197HP
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 17,5 cm

332-2197N
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 17,5 cm

332-2197NP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 17,5 cm

332-2197W
kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 17,5 cm

332-5197H
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 21 cm

332-5197HP
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 21 cm

332-5197N
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21 cm

332-5197NP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21 cm

332-5197W
kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 21 cm

332-2194WHP
kаrtáč masážní, 
zuby  – kov a dřevo, 
L – 21,5 cm
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332-915LWP
kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 20 cm

332-915MWP
kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 16,2 cm

332-915LPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 20 cm

332-915MPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 16,2 cm

332-915SPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 15 cm

332-950SWP
kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 15,2 cm

332-950SPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 15,2 cm

332-950SNP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 15,2 cm 332-9902LWP

kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 21,2 cm

332-9902LPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 21,2 cm

332-9902LNP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21,2 cm

332-9902LWWP
kаrtáč masážní, zuby -  
štětiny, 
L – 21,2 cm

332-9916LWP
kаrtáč masážní, 
zuby–dřevo, 
L – 21,5 cm

332-9916LWHP
kаrtáč masážní, 
zuby – kov a dřevo, 
L – 21,5 cm

332-9916LNP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 21,5 cm

332-9916MNP
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 18,5 cm

332-9916LPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 21,5 cm

332-9916MPH
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 18,5 cm

332-9916LWWP
kаrtáč masážní, 
zuby -  štětiny, 
L – 21,5 cm

332-9916MWWP
kаrtáč masážní,  
 zuby -  štětiny, 
L – 18,5 cm
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331-3091
kаrtáč masážní, 
zuby -  štětiny, 
L – 25,5 cm

 331-056
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny, 
∅ 2,2 cm, 
L –  23,5 cm

331-057
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
nylon, ∅ 2,2 cm, 
L –  23,5 cm

331-058
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny, 
∅ 2,8 cm, 
L –  23,5 cm

331-059
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 2,8 cm, 
L –  23,5 cm

331-050
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny, 
∅ 1,3 сm, 
L –  22,5 сm

331-052
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny, 
∅ 1,6 сm, 
L –  23 сm

331-053
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 1,6 cm, 
L –  23 cm

331-054
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny, 
∅ 1,8 сm, 
L –  23 сm

331-055
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 1,8 cm, 
L –  23 cm

331-051
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
nylon, ∅ 3,5cm, 
L –  22, 5 cm

331-2123
kаrtáč masážní, 
zuby–kov., 
L – 21 cm

331-2121
kаrtáč masážní, 
zuby–kov., 
L – 18,5 cm

331-3089
kаrtáč masážní, 
zuby -  štětiny, 
L – 21,5 cm

331-3029
kаrtáč masážní, 
zuby -  štětiny, 
L – 22 cm

331-3027
kаrtáč masážní, 
zuby -  štětiny, 
L – 21,5 cm

331-3085
kаrtáč  kulatý, provzduš-
ňovací, zuby - štětiny, 
∅ 4,5 cm, L –  23,7 cm

331-610
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny a 
 nylon, ∅ 1,8 cm, 
L –  23,5 cm

331-615
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 2,1 cm, 
L –  23 cm

331-620
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 2,7 cm, 
L –  23,5 cm

331-625
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 3,4 cm, 
L –  24 cm

344-3017
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 3,5 cm, 
L –  24, 7 cm

344-3015
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 2,5 cm, 
L –  24, 7 cm

344-3013
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 1,9 cm, 
L –  24, 7 cm

331-630
kаrtáč  kulatý, 
zuby – štětiny a 
 nylon, ∅ 4 cm, 
L –  24 cm
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331-25014
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny a  
nylon, ∅ 4,3 cm, 
L –  23,5 cm

331-25013
kаrtáč  kulatý,  
zuby – štětiny a  
nylon, ∅ 3,3 cm,  
L – 23,5 cm

331-25012
kаrtáč  kulatý,  
zuby – štětiny a  
nylon, ∅ 2,5 cm,  
L – 23,5 cm

331-25011
kаrtáč  kulatý,  
zuby – štětiny a  
nylon, ∅ 2 cm,  
L – 23,5 cm

310-0914
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 22,3 cm

310-806
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik,  
∅ 1,5 сm, 
L –  22,5 сm

310-809
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik, 
∅ 1,2 сm, 
L –  20 сm

310-8510
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik, 
∅ 1,4 сm, 
L –  21 сm

310-805
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik, 
∅ 1,5 сm, 
L –  20,8 сm

310-153
kаrtáč univerzální, 
zuby-štětiny. 
L – 19,8 cm

310-102
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik, 
∅ 1,9 сm, 
L –  23 сm,

310-105
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik, 
∅ 1,8 сm, 
L –  21 сm,

323-9716
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny a  
nylon, ∅ 1,6 сm, 
L –  23,5 сm,

323-9718
kаrtáč  kulatý,  
zuby – štětiny a  
nylon, ∅ 1,8 cm,
L – 23,5 cm

323-9722
kаrtáč  kulatý, 
zuby - štětiny  
a nylon, ∅ 2,2 сm, 
L –  23,5 сm,

310-854
kаrtáč masážní  
se zrcadlem, 
zuby - plastik,  
L - 21,5 cm

310-8541
kаrtáč masážní 
se  zrcadlem,  
zuby - plastik,  
L - 18,0 cm

310-903
kаrtáč  kulatý, 
zuby - plastik, 
∅ 1,8 сm, 
L –  25 сm,

310-2156
kаrtáč provzdušňovací 
oboustranný,  
zuby - nylon, 
L –  20,7 cm

310-9526
kаrtáč provzdušňovací 
oboustranný,  
zuby - nylon, 
L –  22,2 cm
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351-201
hřeben na vlasy z antistatického 
plastu, L – 21 cm

351-205
hřeben na vlasy z antistatického
plastu, balení –10  ks, L - 24 cm

351-2051
hřeben na vlasy z antistatického
plastu, balení –10  ks., L - 22,5 cm

310-0650
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 14 cm

310-0651
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 14 cm

327-21744
kаrtáč masážní, 
zuby – kov., 
L – 18 cm

327-21743
kаrtáč masážní, 
zuby - plastik, 
L – 18 cm

327-21423
kаrtáč provzdušňo-
vací, zuby - nylon,  
L - 18 cm

327-21712
kаrtáč  kulatý, 
zuby - nylon, ∅ 1,5 сm, 
L –  18 сm

310-0645
kаrtáč masážní se  zrcadlem, 
skládací, zuby - plastik , 
L - 7/15 cm

310-0640
kаrtáč se zrcadlem, skládací, 
zuby - plastik, L - 21/11 cm
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410-WS84
sada kartáčů WS84
sada kartáčů ze 4 předmě-
tů v kovovém podstavci: kartáč 
masážní, kartáč  kulatý, kartáč 
provzdušňovací, hřeben

410-WS77
sada kartáčů WS77
sada kartáčů ze 4 předmě-
tů v kovovém podstavci: kartáč 
masážní, kartáč provzdušňova-
cí , hřeben, zrcátko

410-WS62
sada kartáčů WS62
sada kartáčů ze 4  předmětů 
v kovovém podstavci: kаrtáč 
masážní, kаrtáč  kulatý, kаrtáč 
provzdušňovací, hřeben

410-WS61
sada kartáčů WS61
sada kartáčů ze 4 předmě-
tů v kovovém podstavci: kаrtáč 
masážní, kаrtáč  kulatý tepelný, 
kаrtáč provzdušňovací, hřeben

410-WS76
sada kartáčů WS76
sada kartáčů ze 4 předmě-
tů v kovovém podstavci: kartáč 
masážní, kartáč  kulatý, kartáč 
provzdušňovací, hřeben
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brushing
Thermal
Psychologové tvrdí, že rovnáním vlasů žena naznaču-
je sympatii druhému člověku. Ano, je však podstatné, jak 
a čím se tento signál přenáší. 
Jaké mohou být: blond nebo hnědé, rovné nebo stočené 
do pevné kudrlinky, krátké nebo dlouhé vlasy – mohou a 
měly by být skutečným klenotem každé ženy. 
Tak to ale je pouze v případě, když jsou zdravé, svěží a 
plné života. Také musíme porozumět tomu, co potřebují a 
chovat se k nim s láskou a něžností. Správným pomocní-
kem při výběru výrobků pro skutečnou krásu Vašich vlasů 
bude katalog společnosti Solinberg. 
Nastala doba, kdy může každá žena ohromit své okolí a 
hlavně sama sebe nádhernými, svěžími vlasy. 
Různé druhy termálních kartáčů najdou cestu i k velmi 
nepoddajným vlasům. Díky nim lehce vytvoříte jak rovné 
měkké lokny, tak drobné kudrlinky. Představujeme kar-
táče, s jejichž pomocí vytvoříte jedinečný a atraktivní 
styling.

termální kartáče

tErMální kartáčE

8.3
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Série 344
kartáče tepelné profesionální 
s antistatickým povrchem, plastikovou 
rukojetí se zaostřeným zakončením 
pro oddělení pramenů, zuby – nylon, 
L – 26 cm

344-4331

Série 344
kartáče tepelné profesionální, 
provzdušňovací s plastikovou 
rukojetí a antistatickým pokrytím, 
zuby – nylon, 
L – 26 cm

344-4321 344-4311 344-4301

344-433 344-432 344-431 344-430

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

344-4331 15 25
344-4321 25 38
344-4311 33 46
344-4301 42 58

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

344-433 15 25
344-432 25 38
344-431 33 46
344-430 42 58

Různé druhy termálních 
kartáčů najdou cestu i k velmi nepoddajným vlasům. Díky 
nim lehce vytvoříte jak rovné měkké lokny tak drobné 
kudrlinky.

tErMální kartáčE
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Série 112
kartáče tepelné profesionální 
s plastikou rukojetí, antistatickým 
povrchem a speciálním 
zakončením pro oddělení 
pramenů, zuby – nylon, 
L – 24,5 cm

Série 250
kаrtáč tepelný profesionální, 
rukojeť s protiskluzným 
povrchem, zuby – plastik,  
L – 24,5 cm

342-9514 342-9515 342-9516 342-9508 342-9507 342-9506

330-2112 330-2113 330-2108 330-2209 330-2110

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

330-2112 24 35
330-2113 34 47
330-2108 44 56
330-2109 54 70
330-2110 64 82

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

342-9514 15 25
342-9515 25 36
342-9516 34 46
342-9508 44 55
342-9507 60 70
342-9506 70 77
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Série 342
kartáče tepelné profesionální 
s dřevěnou rukojetí a speciálním 
zakončením pro oddělení pramenů, 
zuby –  plastik, 
L – 24,5 cm

Série 342
kartáče tepelné profesionální, 
pracovní plocha s keramickým 
povrchem, rukojeť s protiskluzným 
povrchem, zuby – nylon, 
L – 24 cm

342-4031

342-6216C 342-6208C

342-4032 342-4033 342-4034 342-4035

342-6214C 342-6212C 342-6206C

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

342-4031 16 25
342-4032 26 35
342-4033 36 45
342-4034 48 55
342-4035 61 73

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

342-6214С 15 26
342-6212С 24 35
342-6216С 34 45
342-6208С 45 55
342-6206С 34 45

Previous page Next pageCONTENT



155

Série 347
kartáče tepelné profesionální, 
rukojeť s protiskluzným povrchem, 
zuby – plastik

347-116 347-125 347-133 347-142

Série 341
kartáče tepelné kulaté 
s anatomickou plastovou rukojetí 
a antistatickým povrchem,  
zuby – nylon, 
L – 24 cm

341-6214 341-6212 341-6213 341-6208 341-7206

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

341-6214 15 26
341-6212 24 35
341-6213 34 45
341-6208 44 55
341-7206 57 71

Artikl
vnitřní 
∅, mm

vnější 
∅, mm

347-116 16 36
347-125 25 45
347-133 33 53
347-142 42 62
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Již se nemusíte obávat starosti o své vlasy – stačí 
jeden pohyb hřebene a jsou jemné a hedvábné – Vaše 
každodenní přednost. 
Nová kolekce profesionálních vlasových hřebenů Milen 
Classic, uvedená v našem katalogu, umožňuje individuální 
přístup k rozmarům té nejnáročnější dámy. Moderní 
technologie a ekologicky šetrné materiály použité při 
výrobě našich výrobků jsou klíčem ke kvalitě, spolehlivosti a 
kráse… 
Po mnoho let dáváme tuto krásu našim drahým ženám.

HřEBEny na vlasy
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sl350-6218
L – 16,3 cm

sl350-6318
L – 17,8 cm

sl350-6317
L – 18,5 cm

sl350-6306
L – 15,5 cm

sl350-6091
Hřeben 6091T
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu, 
L – 25,5 cm

sl350-6230
Hřeben 6230T
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu, 
L – 21,0 cm

sl350-6339
Hřeben 6339T
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu,  
L – 21,5 cm

Hřeben
hřeben na vlasy  
z antistatického  
plastu

sl350-6309
Hřeben 6309T
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu,  
L – 20,6 cm

Kolekce profesionálních vlasových 
hřebenů umožňuje individuální přístup k rozmarům té nejnáročnější 
dámy

kolEkcE HřEBEnů
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350-336

350-344

350-324

350-342

350-322

350-342A

350-322A

350-319A

350-337

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

tučně a barevně
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

350-336A

350-334A 350-319

350-337A
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350-346

350-331

350-309

350-314A

350-330
Hřeben
hřeben na vlasy z antistatického 
plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

350-312A
Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

350-314

350-346A

350-331А

350-309A

350-307

350-308
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350-328A

350-317A

350-341A

350-310

350-340A

350-333A

350-333

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického 
plastu

350-316
Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu

350-328

350-317

Hřeben
hřeben na vlasy 
z antistatického plastu
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Mirrors
Existuje předmět, bez kterého se neobejde žádná 

žena. Tento předmět je ověnčený tajemnem a mystickými 
legendami. Mluvíme o zrcadle. Jeho historie již čítá 
nejedno tísíciletí – je přeci tak zajímavé spatřit sám sebe 
v tom pravém světle! 
Původně se objevilo na Východě a bylo vyrobeno z 
kousků leštěné mědi a stříbra. Evropa poznala zrcadlo 
až ve 13. století. Jeho výroba  byla velmi nákladná a také 
proto zahalena tajemstvím. Benátští výrobci uchovávali 
tajemství jeho výroby na osamoceném ostrově. Období 
baroka světu odhalilo nebývalou škálu zrcadel různých 
tvarů a typů – od malých kapesních až po vysoké stojací. 
Tento bizarní předmět vyvolával údiv a úctu ale také 
odmítnutí církví - byly časy, kdy bylo zakázané mít 
zrcadlo doma. Avšak nyní je zrcadlo stálým společníkem 
našeho života. Nenechá Vás nikdy o samotě. Zvlášť, 
když ho máte stále s sebou v kabelce. Zrcadlo různých 
tvarů, barev, velikostí – na toaletním stolku i v koupelně, 
v předsíni i s sebou v kapse kabátu. 
Usmívejte se – vždyť máte kdykoliv možnost poslat 
sluneční prasátko!

zrcadla

zrcadla

10.1
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zrcadla10.1

sl530-011
Zrcátko kompaktní 
СР 011
zrcátko kompaktní 
jednostranné, pouzdro – 
plastik, rozměr 
6,6 x 7,5 cm

sl530-022
Zrcátko kompaktní 
СР 022
zrcátko kompaktní 
se dvěma zrcadlovými 
povrchy: normální a 
zvětšující, pouzdro –
plastik, rozměr  7,7 x 
7,7 cm

sl530-023
Zrcátko kompaktní 
СР 023
zrcátko kompaktní se 
dvěma zrcadlovými 
povrchy: normální a 
zvětšující, pouzdro –
plastik, rozměr 7,8 x 
7,6 cm

sl530-010
Zrcátko kompaktní 
СР 010
zrcátko kompaktní 
jednostranné, pouzdro – 
plastik, rozměr 
7,5 x 6,6 cm

– je stálým společníkem našeho života. Nenechá 
Vás nikdy o samotě. Zvlášť, když ho máte stále s sebou v kabelce. 
Zrcadlo různých tvarů, barev, velikostí – na toaletním stolku i 
v koupelně, v předsíni i s sebou v kapse kabátu. 
Usmívejte se – vždyť máte kdykoliv možnost poslat sluneční 
prasátko!

zrcátko
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sl530-025
Zrcátko kompaktní СР 025
zrcátko kompaktní se dvěma 
zrcadlovými povrchy: normální 
a zvětšujicí, pouzdro – plastik, 
rozměr  6,9 x 6,6 cm,

sl530-024
Zrcátko kompaktní 
СР 024
zrcátko kompaktní 
se dvěma zrcadlovými povrchy: 
normální a zvětšující, 
pouzdro –plastik, rozměr  
10, 1 x 6,0 cm,

sl530-028
Zrcátko kompaktní СР 028
zrcátko kompaktní se dvěma zrcadlovými 
povrchy: normální a zvětšující, pouzdro – 
plastik, rozměr  8,8 x 7,6 cm,

sl530-027
Zrcátko kompaktní СР 027
zrcátko kompaktní – pouzdro na rěnku, 
pouzdro – plasik, rozměr 5,8 x 5,1 cm
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zrcadla10.1

Zrcadlo stolní
zrcátko stolní se dvěma povrchy: 
Normální a zvětšující, rám - plastik

530-040
∅ 9,5 cm

530-201
∅  11,5 cm

530-202
∅  15,5 cm

530-203
∅  18 cm

530-0401
∅ 12,5 cm

530-0402
∅ 15,5 cm

530-0403
∅  17,8 cm

530-018
Zrcadlo stolní 018
stolní zrcadlo s jedním zrcadlovým 
povrchem, rám – plastik, rozměr 
12,9 x 17 cm

Zrcadlo stolní
zrcátko stolní se dvěma povrchy: 
Normální a zvětšující, rám - 
plastik

530-0213
rozměr 17 x 21 cm

530-0210
rozměr 9  x 12 cm

530-021
rozměr 11 x 14 cm

530-0212
rozměr 14 x 17 cm
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Zrcadlo stolní
zrcátko stolní se dvěma povrchy: 
Normální a zvětšující, rám - plastik

Zrcadlo stolní
zrcátko stolní se dvěma povrchy: 
Normální a zvětšující, rám - plastik

Zrcadlo stolní
zrcátko stolní se dvěma povrchy: 
Normální a zvětšující, rám - plastik

530-107 530-106 530-105

530-614
∅  13 cm

530-005
∅  12,5cm

530-006
∅  14,5 cm

530-007
∅  17,5 cm

530-615
∅  17 cm

530-616
∅ 21 cm

530-617
∅  25 cm

530-618
∅  29 cm

rozměr 16,3 x 19 cm rozměr 13,5 x 16,3 cm rozměr 11 x 14 cm
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